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บทสรุปผู้บริหาร 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ตั ้งอยู่เลขที่  280  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน                  
จังหวัดชุมพร  รหัสไปรษณีย์ 86110  โทรศัพท์ 077 - 541050 โทรสาร 077-544199 website 
http://www.suansri.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  มี
บุคลากรสายบริหาร จำนวน 5 คน จำนวนครู 121 คน  มีจำนวนนักเรียน 2,745 คน  เปิดสอนต้ังแต่ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลการดำเนินงาน  

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   

 
มาตรฐานและประเด็นพิจารณา 

 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
               1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
               1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
3. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสวนศรีวิทยา  

   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร โดยโรงเรียนกำหนดให้มีโครงการ             
ค่ายปรับพื้นฐานภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ คลินิกภาษา ค่ายภาษาไทย 
กิจกรรมหมอภาษา กิจกรรมลีลาภาษา กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย กิจกรรมสร้างสรรค์วรรณศิลป์ 
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนร่วมกับเจ้าของภาษา 
กิจกรรมติว PAT กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนคำคม นักเรียน
จึงมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ความสามารถในการคิดคำนวณ นอกจากจัดการเรียน  
การสอนในห้องเรียน แล้ว ยังกำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ โดยกำหนด 
ให้มีกิจกรรม ค่ายปรับพื้นฐาน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มปัญญา กิจกรรมยกระดับ
ขยับคณิต กิจกรรมอบรมโครงงานคณิตศาสตร์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุมคิดเลขเร็ว 
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เวทคณิต เอแม็ท คลินิกคณิตศาสตร์ ค่ายรวมห้องเรียนพิเศษ SMTE ช้ันม.4 เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ค่าย
วิทยาศาสตร์ห้องเรียน SMTE ชั้นม.4,5,6 ห้องเรียนGifted ชั้นม.4,5,6 และห้องเรียน EIS ม.4 สอน
เสริมพิชิต สอวน. จัดกิจกรรมบูรณาการคิดคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษาฯ สุขศึกษาภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการคิดคำนวณ 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นเลิศ ด้านการคิดคำนวณทำให้ผู้เรียนมีทักษะ  ความสามารถในการ
คิดคำนวณและแก้ปัญหา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
จัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาด้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study : IS) จัดกิจกรรมบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM) เน้นการนำความรู้ไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิต โครงการพัฒนาทักษะการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์จึงทำให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ป้ญหาได้  

 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล กำหนดให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาการศึกษาอิสระ(IS) นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า จนสามารถสร้างชิ้นงาน เขียนรายงาน นำเสนอ
ผลงาน ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณะได้ นักเรียนจึงมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผลการเรียนระดับ 
3 ขึ้นไป ร้อยละ 75.95 และ มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  โรงเรียนได้จัดให้มีการ
เรียนการสอนตามความต้องการของชุมชน มีแผนการเรียนที่หลากหลายทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย  กิจกรรมแข่งทักษะฯ ธูปเทียนแพ สวนถาด สวนแก้ว  อีกทั้งยังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม  ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และ เจตคติ ท่ีดีต่องานอาชีพ  

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 นักเรียนมีคุณสมบัติและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด นักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยามี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา  กิจกรรมกีฬาเรือ
พาย 5 สนาม กิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทย กิจกรรมลานบุญลานธรรม กิจกรรมโรงเรียนสีขาว  กิจกรรมเรื่อง
เล่าจากสวนศรี และกิจกรรมอื่น ๆ ของท้องถิ่น มีความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ฐานะเศรษฐกิจ ทางครอบครัว และนักเรียนกลุ่มเพศที่สาม 
โดยมีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือส่งเสริม  ทำให้ผู ้เรียนมีความสามารถที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

 นักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยามีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมท่ีดี นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี     
ให้เกียรติเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ สร้างผลงานจาก เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์  กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยโรงเรียนจัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 



 
 

 

ค 

ครั้ง มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา  กิจกรรมบริหารจัดการโรงอาหาร  
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและกิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
  โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้นำกระบวนการบริหารงานแบบ SUANSRI SET MODEL มาใช้ในการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท้ังระบบการเรียนรู้ ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม พัฒนาให้ผู ้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา   มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ที่ผ่านการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและความต้องการชองชุมชนที่ต้องการพัฒนาบุตรหลานในด้าน
วิชาการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา และมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   
 

 จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน ทำให้การบริหารจัดการของโรงเรียน      
มีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศ
ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ จัดรายวิชา
เพิ่มเติม  ที่หลากหลายให้ ผู ้เรียนผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการตามความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งผลให้งานมี
คุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นำผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผล
ให้ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารใ ห้
คำแนะนำ คำปรึกษาทางด้านวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ ่งอำนวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน จัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้  แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ัง ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง 
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด ประสบการณ์ โดยบริการ 
Wireless network ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีสะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น แหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย ทำ
ให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 โรงเรียนสวนศรีวิทยามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรม ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ท่ีหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการ
เรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ แหล่งเรียนรู้                
ท่ีหลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีความต้ังใจ 
มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้      
ครูมีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการนำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ      
และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    

 จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ    
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา พัฒนา
เป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาทุก
กลุ่มงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริม ให้ครู และบุคลากรนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน  

 จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้และ
ประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมให้
มีความสะอาด ร่มรื่น และเชิญชวนนักเรียนให้เข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
กับนักเรียนเพื่อสุขอนามัยท่ีดีของตัวนักเรียนเอง มีกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ โดยการนำอาชีพต่างๆมาสาธิต 
หรือนำเสนอให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา ท้ังครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวม
ไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ ท่ีใกล้เคียง  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ม   

 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น  มีประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไป
ใช้ พัฒนาตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น



 
 

 

จ 

แหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันได้ตลอดเวลาท้ัง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ ใกล้เคียง จะมีส่วน
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใช้สูงขึ้น 
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คำนำ 

 
 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา        
ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖4 นำเสนอข้อมูลท่ีได้จากการประเมินคุณภาพภายในประจำปี
การศึกษา ซึ ่งเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนที ่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ และ
ความสำเร็จของการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เพื่อการประกั น
คุณภาพการศึกษา เนื้อหาสาระประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วน คือส่วนท่ี ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และส่วน
ท่ี ๒  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ๓ มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 
๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น
กว่าเดิมอย่างน้อย ๑ ระดับคุณภาพ อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป   

 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อระบบ
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ยังผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน ถึงการจัดการศึกษาให้ที่มีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสามารถ มีความสุขและช่วยสร้างสรรค์
สังคมให้มีสันติ และขอขอบคุณคณะทำงานที่รับผิดขอบการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖4 ฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนต่อไป 
  

 
 

( นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ ) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา รกัษาการในตำแหน่ง 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
            ๑๒ /พ.ค. /๒๕๖4 
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การให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนศรีวิทยา ครั้งที่  4 /2565 
เมื่อวันที่  13  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 
 

                        
   (นายชัยพร ศรีรอด) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

            โรงเรียนสวนศรีวิทยา
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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

๑.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๘๐ ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน  
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๑๐ โทรศัพท์๐๗๗-๕๔๑๐๕๐ โทรสาร ๐๗๗-๕๔๔๑๙๙ website 
http://www.suansri.ac.th เปิดสอนระดับชั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่ ๑  ถึงระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖  
รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตบริการ คือ ทุกตำบลในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 
 ข้อมูลผู้บริหาร 

นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด  การบริหาร
การศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ต้ังแต่ พ.ศ. 25๖๓ 

  
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 

อักษรย่อ ส.ศ. 
สีประจำโรงเรียน เขียว-เหลือง 
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชสวนศรี 
คำขวัญ/ปรัชญา สุ. จิ. ปุ. ลิ.  
ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ต้นราชพฤกษ์” 
อัตลักษณ ์ “น้ำใจงาม ความรู้ดี  กีฬาเด่น” 
เอกลักษณ ์ “สืบสานวัฒนธรรมมท้องถิ่น” 
โทรศัพท์ 077-541050 
โทรสาร 077-544199 
ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ Latitude 9 องศา 6 ลิปดา 53 ฟิลิปดา N 

Longitudes 99  องศา 5 ลิปดา 7 ฟิลิปดา E 
 
 

 
 

http://www.suansri.ac.th/


2 
 

 

1.2 แนวทางการจัดการศึกษา 
   

 
ภาพที่ 1  แสดงโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนสวนศรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 
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วิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ. 2564  โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทยสู่ความเป็นพลโลก 
 

พันธกิจ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่าง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล เพื่อให้
ผู้เรียน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะ และ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมาย 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการแข่งขัน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความสามารถ มีทักษะตาม

สมรรถนะ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน 
3. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรร

มาภิบาลมีความเข้มแข็งเป็นท่ียอมรับ 
4. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
5. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา 
6. ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 

นิยามองค์กร ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการสร้างโอกาสและคุณภาพให้กับผู้เรียน 
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1.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 
      1.3.1 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ 

ตารางที่ 1 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ 

บุคลากรทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

(จำแนกตามตำแหน่ง) 

เพศ 
รวม ชาย หญิง 

ผู้บริหาร 
-  ผู้อำนวยการ 
-  รองผู้อำนวยการ 

- 
- 
- 

5 
1 
4 

5 

บุคลากรทางการศึกษา 
-  ข้าราชการครู 
-  ครูอัตราจ้าง 
-  ลูกจ้างประจำ 
-  ลูกจ้างชั่วคราว 
-  ยามรักษาการณ์ 

 
26 
7 
3 
5 
1 

 
95 
1 
- 

18 
- 

 
121 

8 
3 

23 
1 

รวม 42 119 161 

รวมทั้งหมด 161 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูลเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

 
ภาพที่ 2  แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ 

 
 

3%

75%

5%
2%

14% 1%

แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง และเพศ

ผู้บริหาร

ข้าราชการครู

ครูอัตราจ้าง

ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างช่ัวคราว

ยามรักษาการณ์
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      1.3.2 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวุฒิ/ระดับการศึกษา 

ตารางที่ 2 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวุฒิ/ระดับการศึกษา 

 

ที่มา :  สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูลเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

ภาพที่ 3  แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวุฒิ/ระดับการศึกษา 
 

      1.3.3 จำนวนข้าราชการครูสายการสอน จำแนกตามวิทยฐานะ 
ตารางที่ 3 จำนวนข้าราชการครูสายการสอน จำแนกตามวิทยฐานะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีวิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ 

ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ครูชำนาญการ ครู ครูผู้ช่วย 

ภาษาไทย 3 4 5 4 
คณิตศาสตร์ 5 4 9 1 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 5 10 9 6 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 4 3 5 
ภาษาต่างประเทศ 3 4 8 3 
ศิลปศึกษา 1 2 2 1 
การงานอาชีพ 1 2 5 0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 4 2 
กลุ่มงานแนะแนว 0 1 2 1 

รวม 19 32 47 23 
รวมทั้งหมด 121 
ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูลเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

 
วุฒิ/ระดับการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต ่ากว่าปริญญาตรี 
จำนวน(คน) - 38 83 - 
รวม (คน) 121 
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ภาพที่ 4  แสดงจำนวนข้าราชการครูสายการสอน จำแนกตามวิทยฐานะ 
       
      1.3.4 จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน 

ตารางที่ 4 จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน 

 
ประสบการณ์การทำงาน 

1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31 ปีขึ้นไป 

จำนวน(คน) 64 23 16 2 6 8 2 

รวม (คน) 121 
 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูลเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

ภาพที่ ๕  แสดงจำนวนข้าราชการครู จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน 
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      1.3.5 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตารางที่ 5 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูและบุคลากร 

รวม 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

ภาษาไทย 2 14 16 
คณิตศาสตร์ 3 16 19 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 24 30 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 10 13 
ภาษาต่างประเทศ 3 15 18 
ศิลปศึกษา 3 3 6 
การงานอาชีพ 1 7 8 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7 
กลุ่มงานแนะแนว 1 3 4 

รวม(คน) 26 95 121 
รวมทั้งหมด 121 คน 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูลเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

 

ภาพที่ 6  แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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    1.3.6 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตารางที่ 6 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชม./สัปดาห์) 
ภาษาไทย 16 19.38 
คณิตศาสตร์ 19 18.26 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 30 19.40 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13 20.85 
ภาษาต่างประเทศ 18 20.50 
ศิลปศึกษา 6 19.00 
การงานอาชีพ 8 14.88 
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 17.71 
กลุ่มงานแนะแนว 4 21.50 
ภาษาไทย 16 19.38 

รวมทั้งหมด    121  คน 
เฉลี่ย 19.05 ชั่วโมง/

สัปดาห์ 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูลเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

 

ภาพที่ 7  แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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  1.4  ข้อมูลนักเรียน 
        1.4.1 ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 จำแนกตามระดับชั้นเรียน และเพศ  

ตารางที่ 7 ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 จำแนกตามระดับช้ันเรียน และเพศ 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน
(คน) 

จำนวนนักเรียน(คน) 
รวมจำนวน
นักเรียน(คน) 

เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย

(คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

หญิง
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ม.๑ ๑3 198 40.16 295 59.84 493 37.92 

ม.๒ ๑3 210 42.51 284 57.49 494 38.00 

ม.๓ ๑๒ 188 43.02 249 56.98 437 36.42 

รวมระดับชั้น ม.ต้น 38 596 41.85 828 58.15 1424 37.45 

ม.๔ ๑๒ 191 41.43 270 58.57 461 38.42 

ม.๕ ๑๒ 179 39.08 279 60.92 458 38.17 

ม.๖ ๑๒ 165 41.04 237 58.96 402 33.50 
รวมระดับชั้น ม.

ปลาย 
๓๖ 535 40.50 786 59.50 1321 36.69 

รวมทั้งหมด ๗4 1,131 41.20 1,614 58.80 2,745 37.09 
ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูลเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

 

 

ภาพที่ 8  แสดงข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 จำแนกตามระดับช้ันเรียน และเพศ 
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ภาพที่ 9  แสดงข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
จำแนกตามระดับช้ันเรียน และเพศ 

 

 
 

ภาพที่ 10  แแสดงข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
จำแนกตามระดับช้ันเรียน และเพศ 
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        1.4.2 ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 8 ข้อมูลนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

รายการ 
ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชาย(คน) หญิง(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 249 165 237 
จำนวนนักเรียนสำเร็จการศึกษา 182 247 158 237 
ร้อยละของนักเรียนสำเร็จการศึกษา 96.81 99.20 95.76 100 
ร้อยละของนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

98.17 98.26 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูลเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
 
 

 
 

ภาพที่ 11  แสดงข้อมูลนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
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        1.4.3 ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 10 ข้อมูลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

รายการ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชาย หญิง รวม คิดเป็นร้อยร้อยละ 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 249 437 100 
จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 182 247 429 98.17 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูลเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
 

        1.4.4 ขอ้มูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 11 ข้อมูลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

รายการ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ชาย หญิง รวม คิดเป็นร้อยร้อยละ 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 237 402 100 
จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 158 237 395 98.26 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูลเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
 

1. 5 ขอ้มูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
1.5.๑ ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับดีขึ้นไป 
(เกรดเฉลี่ย ๓ ข้ึนไป) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

ตารางที่ 12 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับดีขึ้นไป                  
                 (เกรดเฉล่ีย ๓ ขึ้นไป)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

ระดับชั้น 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 
สูงกว่าระดับดีขึ้นไป (เกรดเฉลี่ย ๓ ข้ึนไป) 

ม.1 74.55 
ม.๒ 70.70 
ม.๓ 75.56 
ม.๔ 83.20 
ม.๕ 87.66 
ม.๖ 86.00 

ค่าเฉลี่ย 79.61 
 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูลเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2565) 
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ภาพที่ 12  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับดีขึ้นไป  

(เกรดเฉล่ีย ๓ ข้ึนไป) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

1.5.๒ การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป  
(เกรดเฉลี่ย  3  ข้ึนไป)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖2   
( เทียบกับค่าเป้าหมายของโรงเรียน) 

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (เกรดเฉล่ีย  3   
                ขึ้นไป)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖2  (เทียบกับค่า   
                เป้าหมายของโรงเรียน) 

 
ระดับ 

ชั้นเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป (เกรดเฉลี่ย  3  ขึ้นไป) 

ปีการศึกษา  
2561 

เทียบกับค่า
เป้าหมายของ

โรงเรียน 
ร้อยละ  60 

ปีการศึกษา  
2562 

เทียบกับค่า
เป้าหมายของ

โรงเรียน 
ร้อยละ  65 

ร้อยละความต่างของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
ในระดับดีขึ้นไป (เกรดเฉลี่ย  

3  ขึ้นไป) 
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

ม. 1 61.75 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 73.45 สูงกว่าค่าเป้าหมาย + 11.7 
ม.๒ 62.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 75.56 สูงกว่าค่าเป้าหมาย + 13.56 
ม.๓ 62.52 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 71.36 สูงกว่าค่าเป้าหมาย + 8.84 
ม.๔ 61.93 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 75.72 สูงกว่าค่าเป้าหมาย + 13.79 
ม.๕ 61.83 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 73.87 สูงกว่าค่าเป้าหมาย + 12.04 
ม.๖ 62.68 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 76.68 สูงกว่าค่าเป้าหมาย + 14 

เฉลี่ย 62.12  75.45  75.95 
   หมายเหตุ    + หมายถงึ เพิ่มขึ้น,  - หมายถึง ลดลง 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูลเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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ภาพที ่13  การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (เกรดเฉลี่ย  3  ข้ึนไป) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖2  (เทียบกับค่าเป้าหมายของโรงเรียน) 

 
 

1.5.3 การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับ ๓ ข้ึนไป  
(เกรดเฉลี่ย  3  ข้ึนไป)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖3   
( เทียบกับค่าเป้าหมายของโรงเรียน) 

 ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (เกรดเฉล่ีย  
3   
                 ขึ้นไป)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖3  (เทียบกับค่า   
                 เป้าหมายของโรงเรียน) 
 
 

ระดับชั้น
เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป  (เกรดเฉลี่ย  3  ขึ้นไป) 

ปีการศึกษา  
2562 

เทียบกับค่า
เป้าหมายของ

โรงเรียน 
ร้อยละ  65 

ปีการศึกษา  
2563 

เทียบกับค่า
เป้าหมายของ

โรงเรียน 
ร้อยละ  65 

ร้อยละความต่างของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
ในระดับดีขึ้นไป (เกรดเฉลี่ย  

3  ขึ้นไป) 
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

ม.1 73.45 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 74.51 สูงกว่าค่าเป้าหมาย +  1.06 

ม.๒ 75.56 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 76.23 สูงกว่าค่าเป้าหมาย +  0.67 

ม.๓ 71.36 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 76.68 สูงกว่าค่าเป้าหมาย +  5.32 

ม.๔ 72.72 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 73.64 สูงกว่าค่าเป้าหมาย +  0.92 

ม.๕ 73.87 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 75.99 สูงกว่าค่าเป้าหมาย +  2.12 

ม.๖ 76.68 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 78.64 สูงกว่าค่าเป้าหมาย +  1.96 

เฉลี่ย 73.94  75.95   
 

    หมายเหตุ    + หมายถงึ เพิ่มขึ้น,  - หมายถึง ลดลง 
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ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูลเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2564) 

 
 

ภาพที ่14  การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (เกรดเฉลี่ย  3  ข้ึนไป)    
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖3  (เทียบกับค่าเป้าหมายของ 
               โรงเรียน) 

 
 
 

1.5.4 การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับ ๓ ข้ึนไป  
(เกรดเฉลี่ย  3  ข้ึนไป)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖4   
( เทียบกับค่าเป้าหมายของโรงเรียน) 

ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (เกรดเฉล่ีย  3   
                ขึ้นไป)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖4  (เทียบกับค่า   
               เป้าหมายของโรงเรียน) 
 
 

ระดับชั้น
เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป 
(เกรดเฉลี่ย  3  ขึ้นไป) 

 
ปีการศึกษา  

2563 

เทียบกับค่า
เป้าหมายของ

โรงเรียน 
ร้อยละ  65 

ปีการศึกษา  
2564 

เทียบกับค่า
เป้าหมายของ

โรงเรียน 
ร้อยละ  65 

ร้อยละความต่างของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับดีขึ้น

ไป (เกรดเฉลี่ย  3  ขึ้นไป) 
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

ม.1 74.51 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 74.55 สูงกว่าค่าเป้าหมาย +  0.04 

ม.๒ 76.23 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 70.70 สูงกว่าค่าเป้าหมาย -  5.53 

ม.๓ 76.68 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 75.56 สูงกว่าค่าเป้าหมาย - 1.12 

ม.๔ 73.64 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 83.20 สูงกว่าค่าเป้าหมาย +  9.56 

ม.๕ 75.99 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 87.66 สูงกว่าค่าเป้าหมาย + 11.67 

ม.๖ 78.64 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 86.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย +  7.36 

เฉลี่ย 75.95  79.61   
 

  หมายเหตุ    + หมายถึง เพิ่มขึ้น,  - หมายถึง ลดลง 
ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูลเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2565) 
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ภาพที ่14  การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (เกรดเฉลี่ย  3  ข้ึนไป)  
               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖4  (เทียบกับค่าเป้าหมาย 

      ของโรงเรียน) 

 

 

1.5.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระฯ ในระดับดีขึ้นไป  
        (เกรดเฉลี่ย ๓ ข้ึนไป)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖1 - 2564  
        จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตารางที่ 15 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระฯในระดับดีขึ้นไป  
                 (เกรดเฉล่ีย ๓ ขึ้นไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖1 – 2๕64 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประจำปีการศึกษา  

2561 2562 2563 2564 
ภาษาไทย 42.21 72.35 74.05 73.19 
คณิตศาสตร์ 40.09 70.97 72.12 75.57 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 43.16 73.57 76.19 75.67 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

64.60 73.37 79.21 79.24 

ภาษาต่างประเทศ 45.33 70.59 70.58 68.79 
ศิลปะ 80.80 78.76 80.99 83.96 
การงานอาชีพ 84.43 80.64 81.71 84.44 
สุขศึกษาและพลศึกษา 96.33 83.40 83.12 94.09 

เฉลี่ย 62.12 75.45 75.95 79.37 
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 ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูลเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2565) 

 
   ภาพที่ 15 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับดีขึ้นไป  
                 (เกรดเฉล่ีย ๓ ขึ้นไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖1 – 2๕64 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
  

1.5.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา  
         ๒๕๖4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

  ตารางที่ 16 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4            
                  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ผลการสอบ O-NET  เฉลี่ย ปีการศึกษา  2564  ระดับชั้น ม.3 2563 2562 2561 
กลุ่มสาระฯ ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ
สังกัด 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ร.ร. 

ระดับ 
ร.ร. 

ระดับ 
ร.ร. 

ระดับ 
ร.ร. 

ภาษาไทย 51.19 52.13 55.39 60.09 62.59 65.93 64.45 
คณิตศาสตร์ 24.47 24.75 25.30 28.49 28.50 32.75 35.77 
วิทยาศาสตร์ 31.45 31.67 32.18 34.35 31.69 32.71 39.79 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 30.03 33.23 38.47 36.93 30.81 

 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูลเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2565) 
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ร้อยละของผลการสอบ  O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2564 
ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง  จากปีการศึกษา  2563 

1.  ภาษาไทย    ลดลง    2.50        ร้อยละ   3.99     
2.  คณิตศาสตร์   ลดลง    0.01     ร้อยละ   0.04     
3.  วิทยาศาสตร์   เพิ่มขึ้น   2.66     ร้อยละ   8.39    
4.  ภาษาอังกฤษ     ลดลง    5.24     ร้อยละ   13.62    

 
 

ร้อยละของผลการสอบ  O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563 
ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง  จากปีการศึกษา  2562 

1.  ภาษาไทย    ลดลง    3.34        ร้อยละ   5.07     
2.  คณิตศาสตร์    ลดลง    4.25     ร้อยละ   12.98     
3.  วิทยาศาสตร์    ลดลง    1.02     ร้อยละ   3.12    
4.  ภาษาอังกฤษ    เพิ่มขึ้น  1.54     ร้อยละ   4.17     

 
 

 
 

ภาพที่ 16   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา  
                ๒๕๖4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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1.5.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา  
     ๒๕๖4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ตารางที่ 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4            
                ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ผลการสอบ O-NET  เฉลี่ย ปีการศึกษา  2564  ระดับชั้น ม.6 2563 2562 2561 
กลุ่มสาระฯ ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ
สังกัด 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ร.ร. 

ระดับ 
ร.ร. 

ระดับ 
ร.ร. 

ระดับ 
ร.ร. 

ภาษาไทย 46.40 47.74 46.90 51.21 48.45 47.20 52.80 

คณิตศาสตร์ 21.28 21.83 20.68 23.44 26.46 26.19 31.75 

วิทยาศาสตร์ 28.65 29.04 28.27 28.68 35.56 30.57 32.21 

ภาษาอังกฤษ 25.56 25.83 24.21 27.63 29.26 37.23 36.54 

สังคมศึกษาฯ 36.87 37.45 37.26 38.41 36.88 37.23 36.54 
ที่มา : สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูลเมื่อ 27 เมษายน พ.ศ. 2565) 

 
ร้อยละของผลการสอบ  O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง  จากปีการศึกษา  2563 
 

 1.  ภาษาไทย    เพิ่มขึ้น    2.76        ร้อยละ   5.70      
 2.  คณิตศาสตร์    ลดลง      3.02     ร้อยละ   11.41     
 3.  วิทยาศาสตร์    ลดลง      6.88     ร้อยละ   19.35    
 4.  ภาษาอังกฤษ    ลดลง      1.63     ร้อยละ   5.57 
 5.  สังคมศึกษาฯ    เพิ่มขึ้น    1.53            ร้อยละ  4.15 
 

 
 

ร้อยละของผลการสอบ  O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563 
ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง  จากปีการศึกษา  2562 

 

 1.  ภาษาไทย    เพิ่มขึ้น    1.25        ร้อยละ   2.65      
 2.  คณิตศาสตร์    เพิ่มขึ้น    0.27     ร้อยละ   1.03     
 3.  วิทยาศาสตร์    เพิ่มขึ้น    4.99     ร้อยละ   16.32    
 4.  ภาษาอังกฤษ    ลดลง      7.97     ร้อยละ   21.41 
 5.  สังคมศึกษาฯ    ลดลง      0.35            ร้อยละ  0.94  
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ร้อยละของผลการสอบ  O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 
ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง  จากปีการศึกษา  2561 

 

 1.  ภาษาไทย    ลดลง    4.35        ร้อยละ   8.24      
 2.  คณิตศาสตร์    ลดลง    5.29     ร้อยละ   16.66     
 3.  วิทยาศาสตร์    เพิ่มขึ้น   3.35     ร้อยละ   10.40    
 4.  ภาษาอังกฤษ    ลดลง     7.28     ร้อยละ   19.92 
 5.  สังคมศึกษาฯ    เพิ่มขึ้น    0.34            ร้อยละ  0.93  
 

 
ภาพที่ 17   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา  
                ๒๕๖4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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   1.5.7 การเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
สวนศรีวิทยาที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 

 
ภาพที่ 18  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนสวนศรีวิทยาท่ีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 

 
   1.5.9 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้านรายคุณลักษณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ภาพที่ 19  แสดงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้านรายคุณลักษณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
   1.5.10 การเปรียบเทียบร้อยละผลประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน 
              โรงเรียนสวนศรีวิทยาที่มีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 
              2563-2564 

  

 

ภาพที่ 20 แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบร้อยละผลประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของ
นักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยาท่ีมีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 

 

 

 

1.6 ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสวนศรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 
               โรงเรียนสวนศรีวิทยาตระหนักถึงหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาคือ การเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้โดยจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นประเมินพัฒนาการ 
ความประพฤติ การเข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้เรียน วัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 
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1. การจัดแผนการเรียน 
 โรงเรียนสวนศรีวิทยาจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู ้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจและ                  
ความถนัดของผู้เรียน สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพโดย            
จัดแผนการเรียนอย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 การจัดแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
  1.1 ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สองภาษา (Science-Mathematics Bilingual 
Program: SMBP) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการ  
รุ่นที่ 3 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงาน ต่อยอดสู่การนำเสนอผลงาน
ในระดับประเทศโดยใช้ภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชา
ภาษาไทยและวิชาประวัติศาสตร์ โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชา
ภายใต้การกำกับดูแลช่วยเหลือของครูประจำวิชาชาวไทย 
  1.2 ห้องเรียนพิเศษ EIS (English for Integrated Studies) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ด้วยการ
จัดหลักสูตรเข้มข้นในรายวิชาดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติอย่างหลากหลาย จัด
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อต่อยอดสู่การเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรายวิชาพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
กิจกรรมอื่น ๆ จัดเช่นเดียวกับห้องเรียนท่ัวไป 
  1.3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยการจัดหลักสูตรเข้มข้นใน
รายวิชาดังกล่าว เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติอย่างหลากหลายจัดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้แก่ผู้เ รียน เพื่อ
ต่อยอดสู่การเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สำหรับรายวิชาพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่น ๆ จัดเช่นเดียวกับห้องเรียน
ท่ัวไป 
 2. ประเภทห้องเรียนท่ัวไป 
  2.1 เป็นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเป็นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การ
งานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความ
ถนัดและความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์และจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์  แก่นักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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อาทิ การจัดการเรียนการสอนวิชาการค้นคว้าอิสระ ( IS1-3) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง การจัดการเรียนรู้ภาษาดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควบคู่กับการฝึกฝนด้านคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยของผู้เรียน 
 

 การจัดแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
 1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
  1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เป็น
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มศักยภาพและ
ปลูกฝังให้มี เจตคติทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ นักวิจัย ตามนโยบายผลิตกำลังคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสูงขึ้นต่อไป สำหรับ
รายวิชาพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอื่น ๆ จัดเช่นเดียวกับห้องเรียนท่ัวไป 
  1.2 ห้องเร ียนพิเศษ EIS (English for Integrated Studies) เป็นการจัดการเร ียน       
การสอน  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์       
ด้วยการจัดหลักสูตรเข้มข้นในรายวิชาดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติอย่างหลากหลาย       
จัดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสูงขึ้น
ต่อไป สำหรับรายวิชาพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่น ๆ จัดเช่นเดียวกับห้องเรียนท่ัวไป 
  1.3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยการจัดหลักสูตรเข้มข้นใน
รายวิชาดังกล่าว เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติอย่างหลากหลายจัดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้แก่ผู ้เรียน       
เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสูงขึ้นต่อไป สำหรับรายวิชาพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และกิจกรรมอื่น ๆ จัดเช่นเดียวกับห้องเรียนท่ัวไป 
 2. ประเภทห้องเรียนท่ัวไป 
  2.1 ห้องเรียนทั่วไป เป็นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เป็นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุม 
ตามความถนัด และความสนใจเพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
อาทิ การจัดการเรียนการสอนวิชาการค้นคว้าอิสระ ( IS1-3) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง การจัดการเรียนรู้ภาษาดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควบคู่กับการฝึกฝนด้านคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยของผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 7 
แผนการเรียน ได้แก่ 
  2.1.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร-์คอมพิวเตอร์ 
  2.1.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์เตรียมทหาร ตำรวจ 
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  2.1.3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
  2.1.4 แผนการเรียนแผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ 
  2.1.5 แผนการเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 
  2.1.6 แผนการเรียนแผนการเรียนศิลป์-สังคมศึกษา 
  2.1.7 แผนการเรียนแผนการเรียนศิลป์-สุขศึกษาพลศึกษา 
 

1.7 ข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
ตารางที่ 18 ข้อมูลอาคารสถานท่ีโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

รายการอาคาร จำนวนอาคาร (หลัง) 

อาคารเรียนจำนวน 10 
- อาคารราชพฤกษ์ 
- อาคารอินทนิล 
- อาคารปาริชาต 
- อาคารเฟื่องฟ้า 
- อาคารศรีตรัง 
- อาคารนนทรี 
- อาคารมะเด่ือชุมพร 
- อาคารจามจุรี 
- อาคารหอสมุดฯ 
- อาคารเกษตรกรรม 

 

อาคารสำหรับประชุม 1 

โรงอาหาร 1 
อาคารประกอบ 
- โรงยิมเนเซียม 
- อาคารสมาคมฯ 
- ห้องนาฏยไพศาล 
- อาคาร Education Hub 
- อาคาร EIS 
- อาคารช่างอุตสาหกรรม 
- ร้านค้าสวัสดิการ                     

7 

รวมทั้งหมด 20 

ที่มา : สาระสนเทศกลุ่มงานบริหารท่ัวไป (ข้อมูลเมื่อ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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ภาพที่ 21 แสดงแผนผังอาคารเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา  
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1.8 การใช้แหล่งเรียนรู้  
    1.8.1  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

ตารางที่ 19 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
         เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 เป็นการจัดการเรียนรู้อยู่ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือโควิด 19 จึงไม่มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ระดับชั้น/จำนวนคร้ัง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
๑. ห้องสมุด       

๒. ห้องโสตทัศนศึกษา       
๓. ห้องประชาสัมพันธ์       

๔. สนามกีฬา       

๕. เรือนพยาบาล       

๖. ห้องแนะแนว       
๗.  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

      

8. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

      

9. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์       
10. ห้องปฏิบัติการเคมี       

๑1. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา       
๑2. ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

      

๑3. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย       
๑4. ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล       

๑6. ห้องปฏิบัติการศิลปะ       

17. ห้องนาฎศิลป์       

18. ห้องเกษตรกรรม       
19. ธนาคารโรงเรียน       

20. โรงฝึกงาน       
รวม       

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานบรหิารท่ัวไป (ข้อมูลเมื่อ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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    1.8.2   แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
ตารางที่ 20 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

         เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 เป็นการจัดการเรียนรู้อยู่ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือโควิด 19  

- นักเรียนเข้าเรียนรู้ใน google meet กลางของโรงเรียน ผ่านล้ิงค์ ดังนี้ 
             https://sites.google.com/suansri.ac.th/sswoc/%E0%B8%AB%E0% 
             B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81? 

- นักเรียนเข้าเรียนรู้ใน google classroom  ท่ีครูประจำวิชาจัดไว้ให้  

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานบรหิารท่ัวไป (ข้อมูลเมื่อ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

 
 

1.9   ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖3  
ตารางที่ 21 ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖3  
 

รายการ 
รายรับ 

จำนวน(บาท) 
รายรับ 
ร้อยละ 

รายจ่าย 
จำนวน(บาท) 

รายจ่าย 
ร้อยละ 

ประมาณการรายรับ  35,980,636 100   
งบประมาณบุคลากร - - 6,047,135 16.11 
งบประมาณดำเนินงาน - - 27,367,966 74.11 
งบประมาณลงทุน - - 1,914,055 7.14 
สำรองจ่าย - - 651,480 2.64 

รวม - - 35,980,636 100 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มงานบริหารงบประมาณ (ข้อมูลเมื่อ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/suansri.ac.th/sswoc/%E0%B8%AB%E0%25
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1.10   ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง  บริเวณใกล้เคียงรอบ ๆ โรงเรียน  

ได้แก่  ตำบลหลังสวน  ตำบลขันเงิน  ตำบลพ้อแดง  ตำบลแหลมทราย  อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำสวน
ผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน  เนื ่องจากพื้นที่โดยรวมเป็นที่ราบลุ่มและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีท้องถิ่นที่รู้จักกันโดยท่ัวไป คืองานประเพณีแห่พระแข่งเรือ
ขึ้นโขนชิงธงชิงโล่ และถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์   

โอกาสของโรงเรียน  คือ  มีแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลายทั้งที ่เป็นสถานที่และปราชญ์ชาวบ้าน          
ที่นักเรียนสามารถไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่นักเรียนสนใจได้ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นให้       
การสนับสนุนท้ังทางด้านการเงิน ความรู้ คำแนะนำในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดีมาก   

 ข้อจำกัดของโรงเรียน คือ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันชุมชนของอำเภอหลังสวนและใกล้เคียง
ต้องการส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนที่โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา          
แต่โรงเรียนไม่สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียนตามที่ชุมชนต้องการได้ทั้งหมด  เนื่องจากโรงเรียน    
มีข้อจำกัดของจำนวนห้องเรียนและจำนวนครูผู้สอน 
 

1.11 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       1.11.1 ผลงานดีเด่น 
ตารางที่ 22   ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

ลำดับ 
ท่ี 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
ระดับสูงสุด 1 รางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

1 สถานศึกษาระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ 
(Best Practice) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา ในงานานเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน ด้วยรูปแบบร่วม
พัฒนา (Cooperative Development Supervision)  

สพม. สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

2 สถานศึกษาระดับดีเยี่ยมในการประกวดเว็บไซต์การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในงานานเสวนาวิชาการ 
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความ
ย ั ่ งย ืน  ด ้วยร ูปแบบร ่วมพ ัฒนา (Cooperative Development 
Supervision)  

สพม. สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มสาระฯ (ข้อมูลเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2565) 
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ตารางที่ 23   ผลงานดีเด่นของผู้บริหารสถานศึกษา 

ชื่อผู้ได้รับผลงาน ชื่อผลงาน 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด ได้ร ับเครื ่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุร ุสดุดี" 

ป ร ะ เภทผ ้ ู ป ระกอบว ิ ช าช ีพผ ู ้ บ ร ิ หาร
สถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔  

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา 

ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทผู้บริหาร จาก 

สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีเยี่ยม
ในการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ 
(Best Practice) การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

สพม. สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มสาระฯ (ข้อมูลเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2565) 

ตารางที่ 24  ผลงานดีเด่นของบุคคลากรในสถานศึกษา 

ลำดับ 
ท่ี ชื่อผู้ได้รับผลงาน ชื่อผลงาน 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

1 นางสาวอรวรรณ มากชุมโค 
 

ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 
การแข่งขันกิจกรรมนวัตกรรมการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 
1 นวัตกรรม) ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การนำเสนอผลงาน การประกวด
แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู ้ ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (โรงเรียน
สุจริต) ระดับประเทศและกิจกรรม
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 

สพม. สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

2 นางมลฤดี สไตน์ ได้รับรางวัลครูแกนนำระดับดีเยี่ยมใน
การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) การขับเคลื ่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา 

สพม. สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 



31 
 

 

ลำดับ 
ท่ี ชื่อผู้ได้รับผลงาน ชื่อผลงาน 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

3 นางสาวเพชรรัตน์ ภาส
ภิรมย์ 

ได้ร ับรางวัลนักเรียนแกนนำระดับดี
เย่ียมในการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติท่ี
เ ป ็ น เ ล ิ ศ  ( Best Practice) ก า ร
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา 

สพม. สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

4 นายปราโมทย์  เมืองมีทรัพย์  
นายกฤษฎา  กาลสงค์ 
นางสุนันทา สกลวิรัตน์ 
นางวราภรณ์  พรมม 

ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ "เป็นผู ้ทำคุณประโยชน์ด้าน
การศึกษา"  

สพม. สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

5 นายสุทิน สุทธิสิน ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภท
ผู้สอน 

สำนักงาน 
ลูกเสือแห่งชาติ 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มสาระฯ (ข้อมูลเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2565) 

       1.11.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ 
ตารางที่ 25   งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จ 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 

1 โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
ชุมพรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

2 โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
ชุมพรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

3 
 

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
ชุมพรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชนะเลิศ 

4 โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด 
ชุมพรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

5 การประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 
ประจำปี 2564 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 16 
ช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-3) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 

6 การประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 
ประจำปี 2564 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 16 
ช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-3) 

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 

7 การประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ประจำปี 2564 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 16 
ช่วงช้ันท่ี 4 (ม.4-6) 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

8 การประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 
ประจำปี 2564 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 16 
ช่วงช้ันท่ี 4 (ม.4-6) 

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ2 

9 โครงงานคุณธรรม เรื่อง “การศึกษาหลักธรรม
อริยวัฑฒิ 5 สู่การพัฒนาประสิทธิภาพสบู่ล้าง
มือน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน สืบสานภูมิปัญญา
ไทย” 

ได้รับรางวัลชมเชย 

10 การประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน 
และภาษาถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ท่ีมา ภาษา 
วัฒนธรรม” กลุ่มท่ี 4 ภาคใต้ 

ชนะเลิศระดับประเทศ 

11 แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 
ประจำปี 2564 พร้อมเกียรติบัตร “พัฒนา
และศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอัด
แท่งให้พลังงานจากธัญพืชและผักเหลียง” 

ได้รับรางวัล Popular Vote  

12 แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ณ ประเทศ
มาเลเซีย ในงาน “SESERRI-UniKL 
international Science Innovation and 
Public Speaking Competition (ISIPSc) 
2021” 
โครงงาน “The Hand Sanitizer Shooter” 

รางวัลเหรียญเงิน  

ประเภทการนำเสนอยอดเยี่ยม 

ประเภทวีดีโอการนำเสนอยอดเยี่ยม 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 

 

13 แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ณ ประเทศ
มาเลเซีย ในงาน “SESERRI-UniKL 
international Science Innovation and 
Public Speaking Competition (ISIPSc) 
2021” 
โครงงาน “Organic Acid Fermentation 
from Coconut Water and Southern 
 Local Fruits instead  of Using 
Chemicals  to Harden Rubber Latex” 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  

ประเภทการนำเสนอยอดเยี่ยม 

ประเภทวีดีโอการนำเสนอยอดเยี่ยม 

14 แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ณ ประเทศ
มาเลเซีย ในงาน “SESERRI-UniKL 
international Science Innovation and 
Public Speaking Competition (ISIPSc) 
2021” 
โครงงาน “Nutmeg Fruit Slicer” 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  

ประเภทการนำเสนอยอดเยี่ยม 

ประเภทวีดีโอการนำเสนอยอดเยี่ยม 

ที่มา : สารสนเทศกลุ่มสาระฯ (ข้อมูลเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2565) 
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1.12   สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
1.12.1 โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ . รอบ ๓ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ 

ตารางที่ 26   ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและ
สุนทรียภาพ 

๑๐.๐๐ ๙.๙๘ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๑๐.๐๐ ๙.๙๖ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๑๐.๐๐ ๙.๘๘ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ     สมเหตุผล 

๑๐.๐๐ ๙.๕๓ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จำเป็นตามหลักสูตร 

๒๐.๐๐ ๑๑.๓๒ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน 
รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ด้านการจัดการศึกษา    

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน ้ าท ี ่ อย ่ า งม ีประส ิทธ ิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่  ๘ ผู ้บร ิหารปฏิบัต ิงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๔.๕๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน ้ าท ี ่ อย ่ า งม ีประส ิทธ ิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่  ๑๐ สถานศึกษาม ีการ จัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่  ๑๑ สถานศึกษาม ีการ จัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู ้เร ียนพัฒนาเต็มศักยภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
ค ุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม ท่ี
กำหนดในกฏกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    

มาตรฐานที ่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร ้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และ
จุดเน้นท่ีกำหนดขึ้น 

 

๕.๐๐ 

 

๕.๐๐ 

 

ดีมาก 

ด้านมาตรการส่งเสริม    

มาตรฐานท ี ่  ๑๕ การจ ัดก ิจกรรมตาม
นโยบาย  จ ุดเน ้น  แนวทางการปฏิรูป
ก า ร ศ ึ ก ษ า เ พ ื ่ อ พ ั ฒ นาแ ละ ส ่ ง เ สริ ม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

๕.๐๐ 

 

๕.๐๐ 

 

ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๒๔ ดีมาก 

ที่มา : การประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบ ๓ (เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป  ใช่    ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  ๑๐  ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒  ตัวบ่งช้ี  ใช่    

ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเรง่ด่วน ใช่    

ไม่ใช่ 
 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 จุดเด่น 
๑) ผู ้เร ียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัยและมี

สุนทรียภาพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
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สังคม ใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม มีคุณลักษณะตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  จุดเน้นจุดเด่นของสถานศึกษา 

๒) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารงานท้ัง ๔ ฝ่าย ได้อย่างมีประสิทธิผล  
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ             
การดำเนินงานการระดมทรัพยากรในการพัฒนาสถานศึกษาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสวยงาม 
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะครูมีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
การศึกษา 

๓) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้

สูงขึ้น 
๒) พัฒนาคุณภาพงานวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓) ควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
๔) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
1.12   สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 

1.12.1 โรงเรียนได้รับการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 จาก สมศ. 
รอบ 4 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2564 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
/ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 

  

/ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบตาม 

o พอใช้ (๔ ข้อ) 

 เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  ดี (๕ ข้อ) 
/ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนา

ผู้เรียน 
 

/ ๔. มีการนาผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนา
ผู้เรียนด้าน 

 

 ผลสมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  
/ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน

ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
     สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR ในปีต่อไปอย่างชัดเจน ในประเด็นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดย
สถานศึกษาควรระบุให้เห็นถึงวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ว่าเป็นไป
ตาม เป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่  ในด้านการประเมินผลควรมีการประเมินท่ีครอบคลุมตามจุดเน้น  ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยท่ีกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาด้วยว่าได้
ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือไม่ ในด้ำนการนาเสนอผลการประเมินตามตัวชี้วัด ควร
ระบุข้อมูล วิธีการพัฒนา และ ผลที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติที ่ชัดเจน เช่น ในตัวชี ้วัดผู ้เร ียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ควรรายงานข้อมูลให้เห็นถึงผลงานของผู้เรียน ว่าได้สร้างสรรค์
นวัตกรรมใดบ้าง กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำอย่างไร 
เป็นต้น เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เรียนชัดเจนมากยิ่งขึ้นในด้านการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งผลพัฒนาผู้เรียนให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบในหลาย 
ๆ ช่องทาง เป็นต้น 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนนุการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลงาน โครงการ  กิจกรรมใน SAR ให้ชัดเจน เพื่อเป็นหลักฐานการ
ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการท่ีวางไว้และการรายงานผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา เช่น รางวัลแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙/๖๒ ได้รับ รางวัลในระดับภาคและชาติ จำนวน 
๒๓๒ คน โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ เกียรติบัตรระดับชาติ ได้รับเหรียญทอง ๒๖ รายการ เหรียญ
เงิน ๑๙ รายการ เหรียญทองแดง ๖ รายการ เป็นต้น ควรระบุชื่อประเภทของรางวัลนั้น ๆ ที่สามารถ
มองเห็นภาพความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เพื่อการนำผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไปและต่อยอดสู่การส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้ได้อีกประการหนึ่งด้วย รวมถึงการนำเสนอข้อมูลจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ผลการ 
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
 ดี (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตาม

แผน 
 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข

ในป ี
 การศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ให้ผู้มีส่วน 

 ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
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บริหารจัดการว่าสถานศึกษาได้สนับสนุนอย่างไร มีส่ือเทคโนโลยี เหมาะสม เพียงพอ ในการจัดการศึกษา
หรือไม่ อย่างไร ที่สะท้อนถึงแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) วิธีการหรือ
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหาหรือเด็กให้มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนหรือสูงกว่าเดิม 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  

จุดเน้น การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 

สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยนำเสนอข้อมูลให้
เห็นถึงการดำเนินงานของครูในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
คิดให้ชัดเจน และ สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้ พร้อมท้ังระบุกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
บูรณาการรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย  การตรวจสอบ และประเมินอย่างเป็นระบบตามสภาพจริง โดยผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมประเมินและให้ความคิดเห็น ใช้วิธีการ ประเมินผู้เรียนที่สะท้อนทักษะกระบวนการคิด นำผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่าง เป็นระบบ ต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดว้ย
กิจกรรมที ่หลากหลาย เช่น จัดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ กระบวนการ PLC การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และ/หรือรูปแบบอื่น ๆ   และนำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 

 
 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุก

ช้ันป ี
o ปรับปรุง (๐-๓ 
ข้อ) 

   ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

o พอใช้ (๔ ข้อ) 
     ดี (๕ ข้อ) 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ 

 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครูอย่างเป็นระบบ 

 

 ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละที่

ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน 

 ดี   ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

 ดี   ดีเลิศ 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 

7๐  99.94 29.94  

๒)  ม ีความสามารถในการ
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ ค ิ ด อ ย ่ า ง มี
ว ิ จ า ร ณ ญ า ณ   อ ภ ิ ป ร า ย  
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

7๐  98.56 29.56  

๓)  มีความสามารในการสร้าง
นวัตกรรม 

๘๐  ๑๐๐ 20.00  

๔)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
ส่ือสาร 

๘๐  ๙๙.๕4 19.54  

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

55  79.61 24.61  

๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
 
 
 

๘0  98.31 18.31  
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ  
ประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ ร้อยละที่

ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน 

 ดี   ดีเลิศ 

๑)  การม ีค ุณล ักษณะและ
ค่าน ิยมที ่ด ีตามที ่สถานศึกษา
กำหนด 

80  99.88 19.88  

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

80  91.37 11.37  

๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

80  91.83 11.83  

๔)  สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

80  ๘๙.๔๒ 19.42  
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 2. ผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

๑.๑ ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถใน การ
อ ่ าน  การเข ี ยน การ
ส่ือสารและการคิดคำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การส่ือสารและการคิดคำนวณ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  
ผลการประเมิน ร้อยละ 99.94 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
๑.๑ ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
2) ความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
 

 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาจำแนกตาม
ระดับคุณภาพ   ผลการประเมิน ร้อยละ 98.56   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

๑.๑ ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
๓) ความสามารในการ
สร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารในการสร้างนวัตกรรม 

ผลการประเมิน ร้อยละ 100   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
๔) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการส่ือสาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  และการส่ือสารจำแนกตามระดับคุณภาพ  
ผลการประเมิน ร้อยละ 99.54   อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

๑.๑ ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

 

 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการประเมิน ร้อยละ  79.61 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
๖) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

 
 

 

 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
ผลการประเมิน ร้อยละ 89.31   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1)การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 

 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษากำหนด จำแนกตามระดับ

คุณภาพ ผลการประเมิน ร้อยละ 91.67  อยูใ่นระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

 

 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยจำแนกตามระดับคุณภาพ  ผลการประเมิน ร้อยละ 91.37  

อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
๓) การยอมร ับท ี ่ จะอยู่
ร ่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน 

ความแตกต่างและหลากหลายจำแนกตามระดับคุณภาพ  
 ผลการประเมิน ร้อยละ ๙1.83   อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 

 

 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต

สังคมจำแนกตามระดับคุณภาพ  ผลการประเมิน ร้อยละ  96.77 
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 3. วิธีการพัฒนา /กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง  

3.1  วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนสวนศรีวิทยาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยจัดหลักสูตรที่เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล ซึ่งมีการปฏิบัติการ 
(Operations) ที่มีการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ  ข้อกำหนดของหลักสูตรและกระบวนการ  
กระบวนการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการทำงาน  กระบวนการนำกระบวนการทำงานไปสู่การ
ปฏิบัติ กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการทำงาน กระบวนการจัดการนวัตกรรม กระบวนการ
ควบคุมต้นทุน กระบวนการจัดการผู้ส่งมอบ กระบวนการทำให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย กระบวนการ
เตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อตอบสนองต่อความถนัด และศักยภาพตามความต้องการของ 
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder) ที่มีกระบวนการรับฟังเสียงนักเรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจุบัน กระบวนการรับฟังเสียงนักเรียนและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต 
กระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน กระบวนการประเมินความพึง
พอใจเชิงเปรียบเทียบ  กระบวนการกำหนดความต้องการของนักเรียนและกำหนดหลักสูตร/ บริการ
การศึกษา ที่จะให้บริการ กระบวนการสนับสนุนนักเรียน กระบวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับ
นักเรียน กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้รับนักเรียนไปศึกษาต่อ 
กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้รับนักเรียนไปศึกษาต่อ โดยการนำ
องค์กรของผู้นำระดับสูง นำไปสู่การปฏิบัติ กับบุคลากรในโรงเรียน (Workforce)  ตามโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนสวนศรีวิทยา  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
และมีโครงการที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ค่าย
ปรับพื้นฐานภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ คลินิกภาษา ค่ายภาษาไทย 
กิจกรรมหมอภาษา กิจกรรมลีลาภาษา กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย กิจกรรมสร้างสรรค์วรรณศิลป์  
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนร่วมกับเจ้ าของภาษา 
กิจกรรมติว PAT กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนคำคม กิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ โดยกำหนดให้มีกิจกรรม ค่ายปรับพื้นฐาน กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ กิจกรรมสอนเสริมเพิ ่มปัญญา กิจกรรมยกระดับขยับคณิต กิจกรรมอบรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมชุมนุมคิดเลขเร็ว เวทคณิต เอแม็ท คลินิก
คณิตศาสตร์ ค่ายรวมห้องเรียนพิเศษ SMTE ช้ันม.4 เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียน 
SMTE ชั ้นม.4,5,6 ห้องเรียนGifted ชั้นม.4,5,6 และห้องเรียน EIS ม.4 สอนเสริมพิชิต สอวน. จัด
กิจกรรมบูรณาการคิดคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา
ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการคิดคำนวณ ส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาความเป็นเลิศ ด้านการคิดคำนวณทำให้ผู้เรียนมีทักษะ  ความสามารถในการคิดคำนวณ
และแก้ปัญหา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดการเรียน
การสอนวิชาการศึกษาด้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study : IS) จัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา(STEM) เน้นการนำความรู ้ไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิต โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิง
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สร้างสรรค์จึงทำให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา  กิจกรรมกีฬาเรือพาย 5 สนาม กิจกรรม
วิถีพุทธวิถีไทย กิจกรรมลานบุญลานธรรม กิจกรรมโรงเรียนสีขาว  กิจกรรมเรื่องเล่าจากสวนศรี และ
กิจกรรมอื่น ๆ ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรต้านทุจริต  มีโครงงานคุณธรรม เป็นต้น  ผ่าน
กระบวนการบริหารงานแบบ SUANSRI SET model  ใช้ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการวัดผลและใช้ประโยชน์ตัววัดผล  กระบวนการคัดเลือกและใช้ประโยชน์
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ กระบวนการคัดเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้สว่น
เสีย  กระบวนการเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการท่ีทำ
ให้ระบบวัดผลช่วยให้องค์กรเกิดความคล่องตัว  กระบวนการวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ  
กระบวนการวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ  กระบวนการรวบรวมและขยายผลการปฏิบัติที่ดี  
กระบวนการทบทวนค่าคาดการณ์ กระบวนการปรับปรุงผลการดำเนินการ กระบวนการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการข้อมูล สารสนเทศ ให้มีคุณภาพและปลอดภัย กระบวนการ
จัดการให้ข้อมูลสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งาน กระบวนการจัดการให้ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ มี
คุณภาพและใช้งานง่าย กระบวนการจัดการความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศในยามฉุกเฉิน เพื่อการ
ปฏิบัติการ  ลงสู่นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ในระบบหลัก ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบการเรียนรู้  ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบสนับสนุน ไปสู่กระบวนการทำงาน 
(PDCA) และปรับปรุงผลการดำเนินการ (PDSA) การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ เป็น
แบบอย่างที่ดีสำหรับองค์กรอื่น  มีการปฏิบัติสมบูรณ์ทุกหน่วยงาน  ใช้การสร้างนวัตกรรมและ Best 
Practice เป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงองค์กร มีแนวทางตอบสนองความต้องการในอนาคตขององค์กร
เป็นอย่างดี  (ADLI) ทำให้ได้  ผลลัพธ์ผลลัพธ์ (RESULT) ที่เชื ่อมโยงระหว่างตัววัดสำคัญเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์โรงเรียน ท่ีแสดงแนวโน้ม ทิศทาง อัตราการเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบ (LeTCI) 
นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน   

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

3. วิธีการพัฒนา /กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง  

3.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
หลักฐานสนันสนุน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  
2. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา (ป.พ. 5)  
3. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 
2564  
4. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564 
5. เกียรติบัตรและรางวัลในการแข่งขันในระดับเขต
พื้นท่ีระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
6. รายงานการพัฒนาการเรียนรู ้โครงงาน IS และ 
STEM  
7. แบบประเมินโครงการสรุปโครงการคุณธรรมด้าน
สาธารณะประโยชน์  
8. สรุปโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย      
9. รายงานโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
10.รายงานสรุปข้อมูลความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ปีการศึกษา 2564 
12. รายงานสรุปข้อมูลความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา 2564 
13.รายงานสารสนเทศของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2564 
14. แบบบันทึกผลการประเมินผู ้ เร ียนในการคิด
วิเคราะห์  
15. รายงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ในการค ิด ว ิ เคราะห ์  ค ิดว ิจารณญาณ อภ ิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
16. เกียรติบัตร ภาพถ่าย ปีการศึกษา 2564 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการส่ือสาร 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 
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3. วิธีการพัฒนา /กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง  

3.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนันสนุน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 1.รายงานโครงการ/กิจกรรม วันสำคัญต่างๆ  
2.รายงานโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาร่วมจัดการเรียนการสอน 
3.ร า ย ง า น โ ค ร ง ก า ร / ก ิ จ ก ร ร ม อ น ุ ร ั ก ษ์  
ศิลปวัฒนธรรมไทย   ประเพณีไทย ส่งเสริมความ
เป็นไทย 
 4.รายงานโครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่ง
เรียนรู้   และธรรมชาติในท้องถิ่น 
๕. รายงานโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด    ผู้ บำเพ็ญประโยชน์ รักษาดินแดน 
๖. รายงานโครงการ/กิจกรรมที ่ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกัน 
บนความ แตกต่างและหลากหลายทางด้านเช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 
๗ . ร า ย ง า น โ ค ร ง ก า ร / ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตย  
๘. รายงานโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลช่วย 
เหลือนักเรียน  
๙. สถิติน้ำหนัก ส่วนสูง ผลการทดสอบสมรรถภาพ  
๑๐. รายงานโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมด้าน
สุขภาพ  
๑๑. รายงานโครงการ To be number one  
๑๒. รายงานโครงการ/กิจกรรมต้านยาเสพติด  
๑๓. รายงานโครงการ/กิจกรรมการดูแลเรื่อง
เพศศึกษา  
๑๔. รายงานโครงการจิตอาสา 

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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      4. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั ้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ ่มเติม 
เรียนรู้ ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และ นำเสนอผลงาน มีความรู้สึกที ่ดีต่อ
อาชีพสุจร ิตและหาความรู ้ เกี ่ยวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ ทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ ทำงานอย่าง
มีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง วางแผนการทำงานและดำเนินการจน
สำเร็จ  

๒. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดีและให้เกียรติ
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและ หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี /นาฏศ ิ ลป ์ ก ีฬ า /น ันทนาการ ตาม
จินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตาม
หลักสูตร ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง 
 
 
 

๑. ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกท่ีทุกเวลา    
และสื่อรอบ ๆ ตัว ต้องส่งเสริมให้เป็นนิสัย และ 
สามารถนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่าง
คล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม ควรเผยแพร่
โครงงานคุณธรรมให้นักเรียนทั้งโรงเรียนทุกคน มี
ส่วนร่วมและช่วยกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นโรงเรียน
ต้นแบบในด้าน คุณธรรม จริยธรรมต่อไป โรงเรียน
ยังต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
และความสามารถของนักเรียนในเรื่อง ของการกล้า
แสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ออกกำลังกาย อยู่
เป็นประจำสม่ำเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อบุคคล
รอบข้าง และเข้าร่วมกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ อย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
เต็มใจ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี รู้จักอนุรักษ์
ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยัด และ
คุ้มค่า โดยให้นักเรียนปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย ท้ังในเรื่อง
ของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรของโรงเรียน  
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
   1.  ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 

  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละที่

ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

 ดีเลิศ   ดีเลิศ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ดีเลิศ   ยอด
เย่ียม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

 ดีเลิศ   ดีเลิศ 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรส
ถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ดีเลิศ   ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 ดีเลิศ   ยอด
เย่ียม 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

 ดีเลิศ   ดีเลิศ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

 ดีเลิศ   ดีเลิศ 
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2. ผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

 

 
ระดับผลการประเมินมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด 

ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

 

 
 

ระดับผลการประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 



53 
 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

3. ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

 
ระดับผลดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 

 
ระดับการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

5. จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

 

 
ระดับผลการประเมินจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

 

 
ระดับผลการประเมินจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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3. วิธีการพัฒนา /กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที ่สนับสนุนผล           
การประเมินตนเอง  

3.1 วิธีการพัฒนา 
 
โรงเรียนสวนศรีวิทยามีกระบวนการบริหารและจัดการ ด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และนำองค์กรของผู้นำระดับสูง ซึ่งประกอบ ด้วยกระบวนการนำองค์กรด้วย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร กระบวนการสร้างความสำเร็จในปัจจุบ ันและอนาคตให้ก ับองค์กร 
กระบวนการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร กระบวนการที่ทำให้ทุกคนในองค์กรใส่ใจกับ
เป้าหมายขององค์กรและปรับปรุงผล  กระบวนการกำกับดูแลองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล   
ที่ดี  กระบวนการจัดการผลกระทบเชิงลบและทำให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทำให้เกิด
การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม กระบวนการท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และการให้การสนับสนุนชุมชนสำคัญ เพื่อกำหนดทิศทาง  นำไปสู่การปฏิบัติ กับบุคลากรในโรงเรียน 
(Workforce)  ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการ  กระบวนการประเมินขีดความสามารถและอัตราก ำลังท่ี
ต้องการ กระบวนการจัดการบุคลากรใหม่ กระบวนการจัดรูปแบบการทำงานและบริหารบุคลากรเพื่อให้
งานบรรลุผล กระบวนการการจัดการการเปล่ียนแปลงเพื่อให้บุคลากรเพียงพอและมีขีดความสามารถ
เพียงพอ กระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน  กระบวนการสนับสนุนบุคลากร  กระบวนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินการที่ดีและมีระดับความผูกพันสูง  กระบวนการ
กำหนดปัจจัยที่สำคัญ ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร  กระบวนการประเมินระดับความผูกพันของ
บุคลากร และนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์  กระบวนการจัดการผลการดำเนินงานเพื่อเป็นองค์กรที่มีผลการ
ดำเนินการท่ีดีและมีระดับความผูกพันสูง กระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาให้แก่บุคลากรและผู้นำและ
การประเมินประสิทธิผล กระบวนการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานและการเตรียมผู้นำ ตาม
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสวนศรีวิทยา มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy) ที่ประกอบด้วย  
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ กระบวนการทำให้เกิดนวัตกรรม กระบวนการวิเคราะห์และกำหนดกลยทุธ์ 
(Strategy Considerations )  กระบวนการออกแบบระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน (WORK 
SYSTEMS AND CORE COMPETENCIES)  กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  กระบวนการ
จ ั ดทำแผนปฏ ิบ ั ต ิ ก ารและการถ ่ ายทอดส ู ่ ก ารปฏ ิบ ัต ิ  ( ACTION PLAN Development  and 
DEPLOYMENT) กระบวนการนำแผนปฏ ิบ ั ต ิ ก าร ไปปฏ ิบั ต ิ  (Action PLAN Implementation)  
กระบวนการจัดสรรทรัพยากร กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  กระบวนการกระจายตัววัดและ
เป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร กระบวนการกำหนดค่าคาดการณ์และการ
ปรับเปล่ียนแผนหากไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ ผ่านกระบวนการบริหารงานแบบ SUANSRI SET model  
ใช้การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการวัดผลและใช้ประโยชน์ตัว
วัดผล กระบวนการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ กระบวนการคัดเลือกและใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการที ่ทำให้ระบบวัดผลช่วยให้องค์กรเกิดความคล่องตัว 
กระบวนการวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ กระบวนการวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ  
กระบวนการรวบรวมและขยายผลการปฏิบัติท่ีดี กระบวนการทบทวนค่าคาดการณ์ กระบวนการปรับปรุง
ผลการดำเนินการ กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการข้อมูล 
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สารสนเทศ ให้มีคุณภาพและปลอดภัย กระบวนการจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งาน 
กระบวนการจัดการให้ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ มีคุณภาพและใช้งานง่าย กระบวนการจัดการความพร้อมใช้
งานของระบบสารสนเทศในยามฉุกเฉิน เพื่อการปฏิบัติการ ลงสู่นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระบบ
หลัก ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ระบบสนับสนุน ไปสู่กระบวนการทำงาน (PDCA) และปรับปรุงผลการดำเนินการ (PDSA) การดำเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังระบบ เป็นแบบอย่างท่ีดีสำหรับองค์กรอื่น  มีการปฏิบัติสมบูรณ์ทุกหน่วยงาน 
ใช้การสร้างนวัตกรรมและ Best Practice เป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงองค์กร มีแนวทางตอบสนอง
ความต้องการในอนาคตขององค์กรเป็นอย่างดี  (ADLI) ทำให้ได้ ผลลัพธ์ผลลัพธ์ (RESULTS) ที่เชื่อมโยง
ระหว่างตัววัดสำคัญเพื่อบรรลุเป้าประสงค์โรงเรียน ท่ีแสดงแนวโน้ม ทิศทาง อัตราการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จากการเปรียบเทียบ (LeTCI) นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน   

 
กระบวนการบริหารงานแบบ SUANSRI SET model 
 

 
กระบวนการบริหารงานแบบ SUANSRI SET model โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
S = Sufficiency Economy หมายถึง เป็นปรัชญาที่ชี ้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติใน

โรงเรียนทิศทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยและบริบทชุมชนหลังสวน 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต  เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา จุดหมายส่วนท่ีหนึ่ง
ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า “เพื่อให้ ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์” กับ “เพื่อให้พร้อมต่อการ
รองรับการเปล่ียนแปลง” นั้น  หากพินิจพิจารณาให้ถ่องแท้จะพบความเกี่ยวโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดย
ในแห่งแรกเป็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในเพื่อให้ทันและเข้ากับสิ่งภายนอก ในแห่งที่สองเป็น
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งภายในได้รับความกระทบกระเทือนเสียหาย
จุดหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ตามการสังเคราะห์ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วย คือ 
ความสมดุล การพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง และการก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  

U = Unique หมายถึง การคงความเป็นเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ขององค์กรสวนศรีวิทยา ผลที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด อัตลักษณ์ เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการประเมินในสองรอบที่ผ่านมาที่ได้มี การตรวจสอบปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของ



57 
 

 

สถานศึกษา ว่ามีการกำหนดไว้หรือไม่เท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติทุกสถานศึกษาจะต้องกำหนดไว้ตั้งแต่เมื่อ
ก่อตั้งสถานศึกษา ส่วนการประเมินภายนอกรอบสามจะประเมินผลว่าตัวผู้เรียนว่ามีคุณลักษณะเป็นไป
ตามสาระท่ีกำหนดไว้ในปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจหรือไม่ 

A = Association for good governance หมายถึง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายใน
หลักธรรมาภิบาล มีกิจกรรมเกี่ยวข้อง จัดระบบโครงสร้างการบริหารงานท่ีให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนศรีวิทยา สมาคมผู้ปกครอง
และครูสวนศรีวิทยา  สมาคมศิษย์เก่าสวนศรี มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการสภา
นักเรียน เป็นต้น การปฏิบัติงานขององค์กรโดยท่ัวไปจะเป็นไปโดยการแบ่งแยกหน้าท่ีมี การงานแต่ละฝ่าย
งานตามคำส่ังมอบหมายหน้าท่ีการงานหรือแผนภูมิรูปแบบการจัดผังงานของแต่ละฝ่ายการปฏิบัติงานเชิง
คำส่ังหรือแผนภูมิเหล่านั้นเป็นลักษณะของการส่ังการ จะเป็นท้ังรูปแบบประสานจากเบ้ืองบนลงล่าง หรือ
จากเบื้องล่างสู่บนหรือในระดับเดียวกันได้เสมอ  โดยมีพื้นฐานจากหลักองค์กรที่ได้วางไว้ การพัฒนาหรือ
การประสบความล้มเหลวหรือการประสบความสำเร็จของงานในองค์กรเป็นส่ิงท่ีสามารถมองออกและมอง
ได้ โดยการทำงานเชิงบุคคลเป็นสำคัญแนวเปล่ียนผ่านซึ่งความสำเร็จใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยการเสนอความคิด
และร่วมกระทำ กระทำได้แต่ไม่สอดรับเท่าที่ควร การจัดกระทำเพื่อองค์กร ให้มีการพัฒนาและเร่งรัด
จะต้องก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม 

N = Network หมายถึง การสร้างเครือข่ายชุมชน การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้อง
พัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนั้นเครือข่ายต้องมี
การจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่ อนำไปสู่
จุดหมายท่ีเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจำเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว 
เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจำเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็น
เครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ ดังเช่น การสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุจริตใน
กระบวนการสร้างหลักสูตรต้านทุจริตกับโรงเรียนปะทิววิทยา เป็นต้น 

S = Scruple หมายถึง ใช้หลักจริยธรรมในการบริหารงานของโรงเรียนทั้งระบบการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่บุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนรอบ
ข้าง เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน 
การปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของสถานศึกษาได้ทันต่อสถานการณ์ที่เร่งด่วน 
ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบได้ 

R = Research หมายถึง การวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและ
สถานศึกษาได้ทำการศึกษาวิจัยดำเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
เพื ่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA และมีการติดตามประเมินผลด้วย
กระบวนการ A-D-L-I 
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I = Information Communication Technology and Innovations หมายถึง การนำข้อมูลท่ี

เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที ่มีประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจ มีภาระหน้าที่ให้
ความสำคัญกับความปลอดภัยของข่าวสารข้อมูลบนเครือข่าย เป็นแหล่งกลางของข้อมูลออนไลน์ จัดให้มี
องค์กรที่ช่วยในการแลกเปลี่ยน  และวิเคราะห์ข้อมูล มีการสื่อสาร ขอบข่ายงานคือจัดให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการสื่อสารทั้งในและนอกสถานศึกษาที่เพียงพอ โดยมีโครงสร้างการเชื่อมต่อตามโครงสร้าง
ระบบราชการ มีวิธีการท่ีมีการพัฒนาและสามารถนำไปใช้ได้ และมีเหตุผล 

 SET = SET (Service mind, Elaborating, Technology and innovations) 
Service mind หมายถึง หัวใจสำคัญของงานบริหารงาน คนที่ทำงานบริการจะต้องให้บริการแก่

ลูกค้าด้วยจิตใจท่ีรักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม และแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณท่ีมีต่อ
ลูกค้าให้สมกับที่เป็นพนักงานบริการลูกค้า โดยคำว่า Service Mind สามารถแยกออกเป็น 11 คำ        
ตามตัวอักษร ได้ดังนี้ 

S (smile) ย ิ ้มแย ้มเข ้าไว้ , R (rapidness) ทำงานอย ่างรวดเร ็วและม ีค ุณภาพ , V (value)            
ทำอย่างไร ให้การบริหารงานเกิดคุณค่าสูงสุด, I (impression) สร้างความประทับใจให้เกิดในสถานศึกษา
ท้ังการแต่งกายให้สะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะ ดูดีในภาพรวม, C (courtesy) ความสุภาพอ่อนโยนท าให้ผู้
ท่ีพบเห็นหรือมี ปฏิสัมพันธ์ด้วย รู้สึกประทับใจในความอ่อนน้อมถ่อมตน, E (endurance) ความอดทนใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้, M (make believe) การมีความเช่ือในส่ิงท่ีถูกต้อง, I (insist) ยืนหยัดใน
ส่ิงท่ีทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาสักกี่ครั้ง ก็ไม่ท้อถอย พร้อมสู้กับทุกปัญหา, N (necessitate) ผู้เรียนคือ
คนสำคัญ, D (devote) อุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มศักยภาพ ท้ังในและนอกเวลาราชการ  

E = Evaluating Coaching หมายถึง การวัดประเมินผลโดยใช้กระบวนการนิเทศ ปฏิสัมพันธ์
ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิ เทศก์และครู ในกระบวนการนิเทศการศึกษาที่มุ่ง
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการนิเทศการสอนเป็นปัจจัยหลัก บน
พื้นฐานของสัมพันธ์ภาพแห่งการร่วมคิด ร่วมทำพึงพา ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและจริงใจ
ต่อกันระหว่างผู้นิเทศ ผู้สอนและคู่สัญญาเพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ อันจะส่งผลโยตรงต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

T = The trend change หมายถึง การจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งสังคม
ข้อมูลสารสนเทศ (The Information Age) หรือท่ีเรียกกันตามสมัยนิยมว่า “ยุคโลกาภิวัตน์” นั้นได้ส่งผล
ต่อรูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก และคงจะต้องมีการพัฒนาปรับระบบหรือรูปแบบ
กระบวนการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและข้อมูล
ข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว    และต่อเนื่องนั่นเอง ซึ่งตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี ่ยนแปลงดังกล่าวคือความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที ่ม ีความทันสมัยและมี
กระบวนการวัดประเมินผลด้วยกระบวนการนิเทศประสิทธิภาพสูง     ในบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน 
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บุคลากรที่เกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหาร คณะครู
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อาจารย์รวมทั้งตัวผู ้เรียนเองจะต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าที่ซึ่งคง
จะต้องปรับเปล่ียนไปให้ก้าวทันกับสภาพการณ์ ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมต่อการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนใน
อนาคต 
 

 

3. วิธีการพัฒนา /กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง  

3.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนันสนุน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1.เอกสารเกี่ยวกับการกำหนดยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา  
2.ข้อมูลและสารสนเทศท่ีสถานศึกษาดำเนิน 
การวิเคราะห์  สังเคราะห์และสรุปการปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษา 
3.ผลการประชุมระดมความคิดเห็น รับฟัง
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ 
4. คู่มือ/แนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานในสถานศึกษา          
๕. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
๖. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๗. แผนการกำกับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติการ  
๘.รายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 
๙.รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  
๑๐.รายงานโครงการพฒันางานวิชาการ  
๑๑.กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
๑๒.รายวิชาเพิ่มเติม 
1๓. รายงานประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร  
๑๔. รายงานการพัฒนาตนเอง  
๑๕. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
1๖. รายงานประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและนอก ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนันสนุน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 

๑๗. แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ได้เอื้อต่อการจัดการ 
เรียนรู ้
๑๘. บรรยากาศในโรงเรียนสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย 
๑๙. รายงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ 
เครือข่าย อินเตอร์เน็ต 

 

 

      4. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑.ในปีการศึกษา 2564 ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า ๒0๑๙ 
(COVID-19) มีความเสี่ยงสูงและแพร่ระบาดไป
ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ทำ
ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามปกติ  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความปลอดภัย
ของพื้นท่ี เป็นการเรียนรู้แบบ On-Site ในพื้นท่ีท่ี
มีความปลอดภัยสามารถไปสถานศึกษาได้ ขณะท่ี
พื้นที่ไม่ปลอดภัยให้ปรับการเรียนรู้เป็น On-Air, 
Online, On-Hand แ ล ะ  On-Demand  
นอกจากนั้น ให้มีการเพิ่มเวลาพัก ลดการประเมิน
และงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น โดยเน้นเรียน
เฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก รวมทั้งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของผู ้ปกครองนักเร ียนในส่วนของ
งบประมาณที่รัฐบาลให้การสนับสนุนดูแล และ
ช่วยเหลือ การคืน ลด ผ่อน ขยาย ช่วยเหลือค่า
เทอม และการเรียนในชีวิตวิถีใหม่ (LEARNING 
IN THE NEW NORMAL) โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
มีความห่วงใยนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒0๑๙ 
(COVID-19) เพื่อพัฒนา ผู้เรียน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง  ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง  มีส่วน
ร่วม รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริม   ให้
คร ูและบ ุคลากรนำกระบวนการว ิ จ ัยม า ใ ช้              
ในการพัฒนาผู้เรียน  

๒. การพัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการ
อบรมในทุกรูปแบบท้ัง Online และ On-Demand  
อย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้ครูเข้ารับการพัฒนา
ตามมาตรฐานตำแหน่งและมีหรือเล่ือนวิทยฐานะให้
ส ู งข ึ ้นและมากข ึ ้น  และสร ้ างความร ่วมมื อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้    และประสบการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  

3. ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อม ในการ
จัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรน่า ๒0๑๙ (COVID-19) 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ทางการศึกษา  จึงได้ดำเนินการตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ 

๑. แนวทางการดำเน ินการลดภาระงานครู ท่ี
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 

๒. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดและประเมินผล (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

๓. แนวทางการดำเน ินงานและการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปกครอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย 

โดยแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

- มีการจัดประชุมทางไกล Video Conference 
ด้วยระบบ Zoom เพื ่อเตรียมความพร้อมการ
เปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 
และทำความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียน
การสอน 

- ดำเนินการการสำรวจความคิดเห็นต่อการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่สาย
พันธุ ์โอมิครอน(Omicron) และความพร้อมใน
การรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อุบัติใหม ่

- ดำเน ินการมาตรการป ้องก ันและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามมาตรการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ตั ้งหน่วยงาน และให้หลีกเลี ่ยงการจัด
กิจกรรมท่ีรวมกลุ่มคนจำนวนมาก 

- ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์การ 
(COVID Free Setting) และส ุ ขบ ัญญ ั ต ิ  10 
ประการ ตามคำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชุมพร  จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อ

รวมถึงบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม    
ให้มีความสะอาด ร่มรื่น และเชิญชวน นักเรียนให้
เข้ากิจกรรมแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆให้มาก
ขึ้น และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เกี ่ยวกับสุข
บัญญัติ 10 ประการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา  เพื่อสุขอนามัยที่ดี มีกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ 
โดยการนำอาชีพต่าง ๆ มาสาธิต หรือนำเสนอ ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ดำเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
อย่างยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้
ตลอดเวลา ทั้งครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไป
ถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ  ท่ีใกล้เคียง  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา และมีผล การดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย  

๒. มีผู ้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถ
ปรับแนวทางการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์จึงทำให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพจัดระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนเป็นหมวดหมู ่เป็นปัจจุบัน ทำให้การ
บริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มี
ระบบ    การบริหารที่เปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ท ุกฝ ่ายม ีส ่วนร ่วมในการกำหนดมาตรฐาน
การศ ึกษาของสถานศึกษา ท ี ่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอัตลักษณ์ ที ่สถานศึกษากำหนด จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ สอดรับ
ก ับมาตรฐานท ี ่  สถานศ ึกษากำหนด และ
ดำเนินการตามแผน    มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครอง
และ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    มีส่วนร่วม และจัดส่ง
รายงานผลการ ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัด  

๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศ
ภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ     จัด
รายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ ผู ้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ 
ตอบสนองความต้องการ     ตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๔ . ครูปร ับร ูปแบบการเร ียนการสอนให้

สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ เป็นการ
เรียนรู้แบบ On-Site ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย
สามารถไปสถานศึกษาได ้  ขณะที ่พ ื ้นท ี ่ ไม่
ปลอดภัยให้ปรับการเรียนรู้เป็น On-Air, Online, 
On-Hand และ On-Demand  นอกจากนั้น ให้
ม ีการเพ ิ ่มเวลาพ ัก ลดการประเม ินและงด
กิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที ่ตรงกับความรู้
ความสามารถ หรือคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งผล
ให ้ งานม ีค ุณภาพ ได ้ ร ับ การยอมร ับจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากร  ให้มีสมรรถนะตาม 
มาตรฐานว ิชาช ีพ นำผลท ี ่ ได ้ จากการรับ
มอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้ 
นักเรียน ผู ้ปกครอง  และชุมชนเกิดความพึง
พอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา 
ผู ้บร ิหาร ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางด ้าน 
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

๕.  วัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั ่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง
อำนวยความสะดวก พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื ่น และมีแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัด
ห ้องสม ุดท ี ่ ให ้ บร ิก ารส ื ่ อและ เทคโน โลยี  
สารสนเทศที ่เอื ้อให้ ผู ้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนา
แหล่ง เรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์
จากแหล่ง เร ียนร ู ้  ท ั ้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง 
แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ระหว่าง บุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

๖. โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื ่อสารการเรียนรู ้เพ ื ่อสนับสนุนการจัด 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ประสบการณ์โดยบริการ Wireless network ท่ี
ครอบคลุมพื ้นที ่สะดวก มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู ้ที ่ทันสมัย ทำให้
น ัก เร ียนสามารถพ ัฒนาตนเองได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  1. ระดับคุณภาพ : ดี 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละ
ที่ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

 ดี   ดีเลิศ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80  97.76 17.76  

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

80  97.00 17.00  

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80  100 20  
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

80  100 20  

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80  100 20  
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2. ผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

1 .  จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ผ ่ า น
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จ ร ิ ง  และสามาร ถ น ำ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

 
ร้อยละผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผลการประเมิน ร้อยละ 97.76 

อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
 

2 .  ใ ช ้ ส ื ่ อ  เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละผลการประเมินการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ผลการประเมิน ร้อยละ 97.00      

อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

3. มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

 

 
ผลการประเมินการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ผลการประเมิน ร้อยละ 100 

อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

 
 

ร้อยละผลการประเมินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 

อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   
ผลการประเมิน ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

5. มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พ ัฒนาและปร ับปร ุ ง การ
จัดการเรียนรู้ 

 
ร้อยละผลการประเมินมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
ผลการประเมิน  ร้อยละ 100  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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       3. วิธีการพัฒนา /กระบวนการพัฒนา  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผล
การประเมินตนเอง 
    3.1 วิธีการพัฒนา /กระบวนการพัฒนา   

  โรงเรียนสวนศรีว ิทยาได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ          
โดยการนำองค์กรของผู้นำระดับสูง  ใช้ระบบการเรียนรู้  มีการปฏิบัติการ (Operations)  เพื่อตอบสนอง
ต่อความถนัด และศักยภาพตามความต้องการของ นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and 
Stakeholder) และระบบบุคลากร  ซึ ่งประกอบด้วย กระบวนการประเมินขีดความสามารถและ
อัตราก าลังที่ต้องการ กระบวนการจัดการบุคลากรใหม่ กระบวนการจัดรูปแบบการทำงานและบริหาร
บุคลากรเพื่อให้งานบรรลุผล กระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บุคลากรเพียงพอและมีขีด
ความสามารถเพียงพอ กระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน  กระบวนการสนับสนุนบุคลากร  
กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินการที่ดีและมีระดับความผูกพันสูง  
กระบวนการกำหนดปัจจัยท่ีสำคัญ ท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร  กระบวนการประเมินระดับความ
ผูกพันของบุคลากร และนำผลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  กระบวนการจัดการผลการดำเนินงานเพื่อเป็นองค์กรท่ี
มีผลการดำเนินการที่ดีและมีระดับความผูกพันสูง  กระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาให้แก่บุคลากร
และผู้นำและการประเมินประสิทธิผล  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทำส่ือ  นวัตกรรมเทคโนโลยี  
เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ในช่วงสถานการณ์  COVID – 19  และมีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีกระบวนการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานและการเตรียมผู้นำ  
โดยมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  งานวิจัยในชั้นเรียน/วิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ สื ่อและแหล่งเรียนรู้  
กิจกรรมระบบดูแลนักเรียน การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมที่น่าเรียน
กิจกรรมพัฒนาครู บุคลากร บันทึก PLC  โดย ใช้กระบวนการทำงาน (PDCA) และปรับปรุงผลการ
ดำเนินการ (PDSA) การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังระบบ เป็นแบบอย่างท่ีดีสำหรับองค์กรอื่น  
มีการปฏิบัติสมบูรณ์ทุกหน่วยงาน  ใช้การสร้างนวัตกรรมและ Best Practice เป็นกลไกสำคัญในการ
ปรับปรุงองค์กร   มีแนวทางตอบสนองความต้องการในอนาคตขององค์กรเป็นอย่างดี  (ADLI) ทำให้ได้  
ผลลัพธ์ผลลัพธ์  (RESULTS) ที่เชื ่อมโยงระหว่างตัววัดสำคัญเพื่อบรรลุเป้าประสงค์โรงเรียน ที่แสดง
แนวโน้ม ทิศทาง อัตราการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการเปรียบเทียบ (LeTCI) นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน   
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       3. วิธีการพัฒนา /กระบวนการพัฒนา  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผล
การประเมินตนเอง 
    3.2  หลักฐานสนับสนุน 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
หลักฐานสนันสนุน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ของครู  
2. ผลงานวิจัยในช้ันเรียน/วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
4. ผลงาน/โครงงาน/ช้ินงานนักเรียน  
5. สถิติการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
6. สถิติการใช้ภูมิปัญญา/วิทยากร 
๗. บันทึกการจัดหา ผลิต รายการส่ือ นวัตกรรม ส่ือ
เทคโนโลยี  
๘. บันทึกรายการแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอก  
๙. รายงานการดำเนินงานระบบดูแลนักเรียน 
1๐. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการวัดผลประเมินผล  
๑๑. เครื่องมือวัดผลประเมินผลต่างๆ  
๑๒. ระเบียบการวัดผลประเมินผล  
๑๓. บันทึก/รายงานการวัดผลประเมิน  
๑๔. บันทึกการนำข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา  
๑๕. สภาพจริง/สภาพการปฏิบัติจริง   
๑๖. สภาพบรรยากาศช้ันเรียนท่ีน่าเรียนรู้  
๑๗. สภาพส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ีน่าเรียนรู้ 
1๘. รายงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาครู บุคลากร  
๑๙. รายงาน/บันทึกการประชุม/บันทึกการเสวนา  
๒๐. คำส่ังคณะกรรมการ PLC  
๒๑. บันทึก PLC 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
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4.  จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา   
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.ในปีการศึกษา 2564 ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) มีความเส่ียงสูงและแพร่ระบาดไป
ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา 
ทำให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ  โรงเรียนสวน
ศรีวิทยา ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความปลอดภัยของพื้นที่ เป็นการเรียนรู้แบบ 
On-Site ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไป
สถานศึกษาได้ ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัยให้ปรับ
การเร ียนร ู ้ เป ็น On-Air, Online, On-Hand 
และ On-Demand  ได้มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง    โรงเรียนสวน
ศรีวิทยามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของ
ผู ้เร ียน รวมทั ้งครูผู ้สอนมีความต้ังใจ ความ
มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง   มี
ว ิธ ีการและแหล่งเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย ซึ่ง
น ักเร ียนม ีส ่วนร ่วมในการจ ัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

2. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน     
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด
ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย น ักเร ียนมีส ่วนร ่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้    
ครูมีการใช้สื ่อ และเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับ
นักเรียน มีการนำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน

1. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น             
มีประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไป
ใช้ พัฒนาตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข  

2. ครูจ ัดการเร ียนการสอนอย่างมีค ุณภาพ  ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส    โคโรน่า 2019 (COVID-19)  เข้าสอน
ตรงเวลา และให ้ความร ู ้ก ับน ักเร ียนอย่างเต็ม 
ความสามารถ ประกอบกับการส่งเสริมให้ครูโรงเรียน
สวนศรีวิทยา มีความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือ
กันในการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนานักเรียน ให้มี
คุณภาพ และประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
นักเรียนและ ชุมชน ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ (PLC) สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ร่วมกัน   ได้ตลอดเวลาทั ้ง ครู ผู ้ปกครอง 
นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงาน ราชการอื ่นๆ 
ใกล้เคียง จะมีส่วนช่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใช้สูงขึ้น  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
กิจกรรมต่างๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มี
การสร ้ า ง   Google  Site  สำหร ับการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู ้  และสอนออนไลน์ผ่าน  
Google  Meet  อ ี ก ท ั ้ ง ใ ช ้   Google  
Classroom  ช ่ วย ในการจ ั ดการช ั ้ น เ ร ี ยน   
โรงเรยีนสวนศรวีทิยามกีารใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดว้ยการจดัท าสื่อ มลัตมิเีดยี การ
ใช ้ICT การสบืคน้ขอ้มูลจากอนิเทอรเ์น็ต จดั
ให้มีคอมพิวเตอร์  ทีวีระบบเครื่ องเสียง 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
นับเป็นการอ านวยความสะดวกเรื่องสื่อ 
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 
ระดับคุณภาพแต่ละมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 5 

- ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

- ดี ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

ทุกการประเมินอยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม 

- ดีเลิศ 

 
 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติเอื้ออาทรต่อ
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑. ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกที่ทุก
เวลา และสื่อรอบ ๆ ตัว ต้องส่งเสริมให้เป็นนิสัย 
และ สามารถนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้
อ ย ่ า ง คล ่ อ ง แคล ่ ว แ ละถ ู ก ต ้ อ ง เหมาะสม               
ควรเผยแพร่โครงงานคุณธรรม เป็นโรงเร ียน
ต้นแบบในด้าน คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์  

มาตรฐานที ่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

๑. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความปลอดภัยของพื้นที่ เป็นการเรียนรู้แบบ 
On-Site ในพื้นที่ที ่มีความปลอดภัยสามารถไป
สถานศึกษาได้ ขณะที่พื ้นที่ไม่ปลอดภัยให้ปรับ
การเรียนรู้เป็น On-Air, Online, On-Hand และ 
On-Demand  นอกจากนั้น ให้มีการเพิ่มเวลาพัก 
ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไม่จำเป็น 

มาตรฐานที ่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

๑. เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า ๒0๑๙ (COVID-19) เพื ่อพัฒนา ผู ้เร ียน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

โดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก รวมท้ัง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน
ในส่วนของงบประมาณที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
ดูแล และช่วยเหลือ การคืน ลด ผ่อน ขยาย 
ช่วยเหลือค่าเทอม และการเรียนในชีวิตวิถีใหม่ 
(LEARNING IN THE NEW NORMAL) โรงเรียน
สวนศรีวิทยา มีความห่วงใยนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษา ดำเน ินการตาม
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

- มีการจัดประชุมทางไกล Video Conference 
ด้วยระบบ Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมการ
เปิดภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564  

- ดำเนินการการสำรวจความคิดเห็นและความ
พร้อมในการรับมือต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโค
ว ิดกลายพ ันธ ุ ์ชน ิดใหม ่สายพ ันธ ุ ์ โอม ิครอน
(Omicron) หรือสายพันธุ์ที่จะอุบัติใหม ่

- ดำเนินการมาตรการป ้องก ันและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  

- ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์การ 
(COVID Free Setting) ตามคำส ั ่ ง  สำน ักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร   

๒. มีผู ้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถ
ปรับแนวทางการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์จึงทำให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ   

๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหม้ีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  

๒. การพัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการ
อบรมในทุกรูปแบบท้ัง Online และ On-Demand  
อย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้ครูเข้ารับการพัฒนา
ตามมาตรฐานตำแหน่งและมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให้สูงขึ้นและมากขึ้น  

3. ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อม ในการ
จัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒0๑๙ (COVID-19) 
รวมถึงบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม    
ให้มีความสะอาด ร่มรื่น และเชิญชวนนักเรียนให้
เข้ากิจกรรมแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆให้มาก
ขึ้น  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๔. ครูปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความปลอดภัยของพื้นท่ีในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

๕.  วัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง
อำนวยความสะดวก พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื ่น และมีแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  

๖. โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื ่อสารการเร ียนร ู ้เพ ื ่อสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย น ักเร ียนม ีส ่วนร ่วมในการ จัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ 
ครูมีการใช้สื ่อ และเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับ
นักเรียน มีการนำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู ้ใน
ชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑ . ควรนำภูม ิป ัญญาท้องถิ ่นเข้ามามีส ่วนร่วม       
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเพิ่ม
มากขึ้น              

๒. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอน
ตรงเวลา และให้ความร ู ้ก ับนักเรียนอย่างเต็ม 
ความสามารถ สร้างสื่อ นวัตกรรม วิจัยที่พัฒนา
ผู้เรียนเต็มศักยภาพต่อเนื่อง 
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แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรม ส่งเสริม 
        ความเป็นเลิศทางวิชาการ   
   แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรมยกระดับ 
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ  
    แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา 
        อัจฉริยภาพห้องเตรียมฯ    
  แผนปฏิบัติงานท่ี 4 โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรมสวนศรี 
        รวมใจใฝ่ธรรมศึกษา    
  แผนปฏิบัติงานท่ี 5 โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรม อบรม 
                                              ค่ายคุณธรรม จริยธรรมช้ันม.ปลาย (ม.4-5)    
   แผนปฏิบัติงานท่ี 6 โครงการท่ี 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรม 
         ส่งเสริมประชาธิปไตย     
    

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการ พัฒนาเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา  
                                             กำหนดชัดเจน กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการดูแล 
                                             ช่วยเหลือนักเรียน   
    แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการ พัฒนาวิชาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาการจัดหลักสูตร 
        กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน     
  แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ  
                                             บริหารจัดดการและการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาระบบ 
                                             เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ              
  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำ  
                                             ผลมา พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานวัดผล 
                                             และประเมินผล    
  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
                                             เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทาง 
                                             วิชาการ  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    
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ภาคผนวก 
 

- ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- คำส่ังโรงเรียนสวนศรีวิทยา ท่ี   373/ ๒๕๖4 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื ่อง 
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบ
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี ่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 
2564 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา
จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี   6 มิถุนายน 2564 

 

                                                         

           (นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด) 

                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  ร้อยละ 7๐ 
          ๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ ๗0 
          ๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ร้อยละ ๗0 
          ๑.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร ร้อยละ ๗0 
          ๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ร้อยละ ๖๕ 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 7๐ 

          ๒.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 7๐ 
          ๒.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ 7๐ 
          ๒.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร้อยละ 7๐ 
          ๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ 7๐ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐ 
          ๓.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง ร้อยละ ๘๐ 
          ๓.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ร้อยละ ๘๐ 
          ๓.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์  
มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

ร้อยละ ๘๐ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๘๐ 
         ๔.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ ๘๐ 
         ๔.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ร้อยละ ๘๐ 
         ๔.๓) ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร ร้อยละ ๘๐ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 55 
         ๕.๑) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (O-NET) ร้อยละ 3๐ 
         ๕.๒) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (O-NET) ร้อยละ ๓๐ 
         ๕.๓) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ร้อยละ 6๐ 
         ๕.๔) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ร้อยละ 6๐ 
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         ๕.๕) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ 6๐ 
         ๕.๖) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ร้อยละ 6๐ 
         ๕.๗) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ร้อยละ 6๐ 
         ๕.๘) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ร้อยละ 6๐ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘0 
         ๖.๑) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ร้อยละ ๘0 
         ๖.๒) ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ร้อยละ ๘0 
         ๖.๓) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๘0 
         ๖.๔) ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๘0 
         ๖.๕) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๘0 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๘0 

         ๑.๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘0 

        ๑.๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกาตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๘0 
         ๑.๓) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีค่านิยม และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด และ
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘0 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 8๐ 
         ๒.๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ร้อยละ 8๐ 

         ๒.๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้ง 
ภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ 8๐ 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 8๐ 
        ๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย ร้อยละ 8๐ 
        ๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ร้อยละ 8๐ 
        ๓.๓) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ร้อยละ 8๐ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ 
   ๔.๑) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ร้อยละ ๘๐ 
   ๔.๒) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน

แต่ละช่วงวัย 
ร้อยละ ๘๐ 

        ๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

ร้อยละ ๘๐ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๑) สถานศึกษากำหนดเป้าหมายไว้อย่างขัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างขัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

ดีเลิศ 

๓) สถานศึกษากำหนดพันธกิจไว้อย่างขัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

ดีเลิศ 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๑) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้งบประมาณประจำปี 
ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษามีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง จริงจัง 

ดีเลิศ 

๓) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ดีเลิศ 
๔) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
ดีเลิศ 

๕) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู ดีเลิศ 
๖) สถานศึกษามีการน่าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบคุลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดีเลิศ 
๗) ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ

ร่วม รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ดีเลิศ 

   3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๑) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
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๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการ
พัฒนา งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

   5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการจัด การ

เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการจัด การ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 

๓) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

ดีเลิศ 

   6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๑) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ 

ในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับสภาพชองสถานศึกษา 
ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพชองสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ระดับ ดี 
   1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๘0 

๑) ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘0 

๒) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง 

ร้อยละ ๘0 

๓) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการ'ฝึก 
ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น่าเสนอ 
ผลงาน และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จริง 

ร้อยละ ๘0 

๔) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ 
ความต้องการจำเป็นจริง 

ร้อยละ ๘๐ 

2.ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 8๐ 
๑) ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
ร้อยละ ๘0 

๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘0 

๓) ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม ร้อยละ 8๐ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

3.มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๐ 
๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครู

รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 
ร้อยละ ๘๐ 

๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๘๐ 

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ 
๑) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้

ร้อยละ ๘๐ 

๒) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อ
นำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ ๘๐ 

๓) ครูมีการวัดและประเมินผลตัวช้ีวัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด 
เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาผู้เรียนและตัดสิน 
ผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่
ละตัว 

ร้อยละ ๘๐ 

๔) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
ระดับข้ัน 

ร้อยละ ๘๐ 

๕) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
ระดับข้ัน 

ร้อยละ ๘๐ 

5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละ ๘๐ 

 ๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล 
ป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ 5 ยอดเย่ียม   
  ระดับ 4 ดีเลิศ  
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  ระดับ 3 ดี 
  ระดับ 2 ปานกลาง 
  ระดับ 1 กำลังพัฒนา 
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา กำหนดเป็น ร้อยละ ของการผ่านเกณฑ์

ที่โรงเรียนกำหนดโรงเรียนกำหนดเกณฑ์ประเมิน ในค่าร้อยละ แต่ละมาตรฐาน ตัวชี ้วัด ไม่เท่ากัน 
(ภาคผนวก) 

 
 
 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น    
มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภท
ต่าง ๆ การสร้าง นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็น
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา กำหนด   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับข้ัน 

 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ไขปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 
 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ท้ัง
ด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ขั้นงาน ผลผลิต 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถใน ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การ
ทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 กำลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ดี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
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 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าใน การ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเช้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ 

 
 5.๑) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๓ (O-NET) 
  
 กำลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ดี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒  
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
 
 ๕.๒) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๖ (O-NET) 
 
 กำลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ดี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
 
 ๕.๓) ค่าเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
 กำลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ดี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ 
จัดการ เจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับซั้นท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 

 กำลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ดี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 
เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ   
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 กำลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น
ของการประเมิน อยู่ในระดับ กำลังพัฒนา 

 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น
ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับกำลังพัฒนา 
 ดี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น
ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับกำลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น
ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
 
 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
            ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ 
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
        ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน บน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตลังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
ลังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

 กำลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ดี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
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บ 

คำสั่งโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

ท่ี 373 / ๒๕๖4  

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้
สถานศึกษาดำเนินงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งช้ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงและเพื่อ
รองรับการประเมินภายนอก โรงเรียนกำหนดให้มีการประเมินใน ๓ มาตรฐาน เพื่อให้การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ  
ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

1.1  นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด    ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาวสุกัญญา  ขอรัตน์    รองประธานกรรมการ 
1.3  นางจิตติมา  วรชาติ     กรรมการ 

  1.4  นางสาวดาราวดี  บรรจงช่วย    กรรมการ 
1.5  นางสาวมลทิรา เอี่ยมสะอาด    กรรมการ 
1.6  นางมยุรี  พลดงนอก    กรรมการ 
1.7  นางสาววีรวรรณ  มณีนวล    กรรมการ 
1.8  นายสุทิน  สุทธิสิน     กรรมการ 
1.9  นายกฤษฎา  กาลสงค์    กรรมการ 
1.10  นายปราโมทย์  เมืองมีทรัพย์   กรรมการ 
1.1๑   นางวราภรณ์  พรมมา    กรรมการ 
1.1๒   นางระวีวรรณ  ศิลปสุวรรณ   กรรมการ 
1.1๓   นางอิสริญ  บุญหนัก      กรรมการและเลขานุการ 
1.๑๔   นางสาวศรีสุดา  รัตนะ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.๑๕   นางปิยา  ครองไกรเวช              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ สนับสนุนการดำเนินงาน วางแผนดำเนินงาน ติดตาม และตรวจสอบ 

ความพร้อมในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ในกรอบการประเมินทั้ง ๓ ด้าน คือ ๑) 
ด้านของคุณภาพผู้เรียน ๒) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และ ๓) ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.  คณะกรรมการดำเนินการ  มีหน้าที่ จัดทำเอกสาร  มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน  
จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกนั
คุณภาพการศึกษา การเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประกอบด้วย  

๒.1 นางสาวศรีสุดา  รัตนะ    ประธานกรรมการ 
 ๒.2 นางสาวนวรัตน์  สังข์เรือง    กรรมการ 
 ๒.3 นางสาวพิมพ์ใจ  ชูสกุล    กรรมการ 
 ๒.๔ นายณัฐวุฒิ  พุทธรักษา    กรรมการ 
 ๒.๕ นางปิยา  ครองไกรเวช     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๖ นางสาวปิยะนุช  สมบัติมาก       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๓. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์  มีหน้าท่ี จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานวิเคราะห์งบประมาณ
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมท้ังแผนปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี ให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

๓.๑  นางจิตติมา  วรชาติ       ประธานกรรมการ 
๓.๒  นางมยุรี พลดงนอก          รองประธานกรรมการ 
๓.๓  นางสาวสุกัญญา  ขอรัตน์         กรรมการ 
๓.๔  นางอิสริญ  บุญหนัก     กรรมการ 
๓.๕  นางสาวดาราวดี  บรรจงช่วย    กรรมการ 
๓.๖  นางสุธีรา  เทียมสิริ     กรรมการ 
๓.๗  นายปราโมทย์  เมืองมีทรัพย์    กรรมการ 
๓.๘  นางพนิดา  พรหมสถิตย์    กรรมการ 
๓.๙  นางสาววีรวรรณ    มณีนวล    กรรมการ 
๓.๑๐ นายกฤษฎา  กาลสงค์    กรรมการ 
๓.๑๑ นายวิษณุ  อินทโรภาส    กรรมการ 
๓.๑๒ นายสุทิน  สุทธิสิน     กรรมการ 
๓.๑๓ นางทิวา อนันตเมฆ     กรรมการ 
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๓.๑๔ นางสาวกนกวรรณ  กันชนะ    กรรมการ 
๓.๑๕ นายอังคาร์  เทพรัตนนันท์    กรรมการ 
๓.๑๖ นางสุภาพ  ล่องหลง    กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวกนกวรรณ  ทองพรหม   กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาวขวัญฤดี  บุญแก้วสุข   กรรมการ 
๓.๑๙ นายรัตนันท์   การิกาญจน์    กรรมการ 
๓.๒๐ นางสาวณัฐปภัสร์  ศรทอง    กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาววราภรณ์  กู้เมือง    กรรมการ 
๓.๒๒ นางณัฐริยา  รองพล    กรรมการ 
๓.๒๓ นางสาวอาริษา  วัฒนครใหญ่   กรรมการ 
๓.๒๔ นางสาวศรีสุดา รัตนะ    กรรมการ 
๓.๒๕ นางสาวชื่นกมล  สอนสุวรรณ   กรรมการ 
๓.๒๖ นางสาวขวัญตา  ดุนหลัง    กรรมการ 
๓.๒๗ นางสาวสุดคะนึง  ปิ่นจอม    กรรมการ 
๓.๒๘ นางสาวธนัฏฐา  ล่ิมสวัสด์ิ    กรรมการ 
๓.๒๙ นางสาวมลทิรา  เอี่ยมสอาด          กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  มีหน้าที่ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และ
ติดตามรายงานผลตามโครงการ 

๔.๑  นางจิตติมา  วรชาติ          ประธานกรรมการ 
๔.๒  นางมยุรี พลดงนอก        รองประธานกรรมการ 
๔.๓  นายศิริศักดิ์  คล้ิงคงอินทร์       กรรมการ 
๔.๔  นางสาววรรณิตา  สุขสบาย       กรรมการ 
๔.๕  นางสาวขวัญตา ดุนหลัง     กรรมการ 
๔.๖  นางสาวณฬรรฐภรณ์  ปัญญางาม     กรรมการ 
๔.๗  นางสาวมลทิรา  เอี่ยมสอาด          กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการจัดทำระบบงานสารสนเทศ  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล พื้นฐาน เพื่อนำมาจัดเน
สารสนเทศของโรงเรียนเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน 

๕.๑  นางสาวอิสริญาภรณ์  ครุยทอง         ประธานกรรมการ 
๕.๒  นายศศิพงษ์  ยอดชัย        รองประธานกรรมการ 
๕.๓  นางเกตุสุดา นิลอนันต์       กรรมการ 
๕.๔  นางสุภาภรณ์ เล่ียงล้ำ    กรรมการ 
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๕.๕  นางวาสนา ด้วงรอด      กรรมการ 
๕.๖  นางจินตนา มณีเสน      กรรมการ 
๕.๗  นางสาวทิพวรรณ ขวัญแก้ว   กรรมการ 
๕.๘  นางสาวกนกวรรณ ทองพรหม   กรรมการ 
๕.๙  นายชวนันท์ ทัศนาภูมิ    กรรมการ 
๕.๑๐  นางเพชรรัตน์ บัวอินทร์   กรรมการ 
๕.๑๑  นายอภิสิทธิ์ ทองชิดเช้ือ   กรรมการ 
๕.๑๒  นางสาวธนัฏฐา ล่ิมสวัสด์ิ   กรรมการ 
๕.๑๓  ว่าท่ีร.ต.หญิงกนิษฐา  ไหมแก้ว  กรรมการ 
๕.๑๔  นางกรรณิการ์  พรหมหาญ   กรรมการ 
๕.๑๕  นางสาวยอดขวัญ จันทร   กรรมการ 
๕.๑๖  นางสาวนิชาภัทร ทองนาค          กรรมการและเลขานุการ 

๖.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่ ติดตาม  ตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพ
และประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสวนศรีวิทยาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  ประกอบด้วย 

๖.๑  นางสาวสุกัญญา  ขอรัตน์    รองประธานกรรมการ 
๖.๒  นางจิตติมา  วรชาติ     กรรมการ 

  ๖.๓  นางสาวดาราวดี  บรรจงช่วย    กรรมการ 
 ๖.๔  นางสุธีรา  เทียมศิริ     กรรมการ 
 ๖.๕  นางมยุรี  พลดงนอก    กรรมการ 
 ๖.๖  นางสาววีรวรรณ  มณีนวล    กรรมการ 

๖.๗  นายสุทิน  สุทธิสิน     กรรมการ 
 ๖.๘  นายกฤษฎา  กาลสงค์    กรรมการ 
 ๖.๙  นายปราโมทย์  เมืองมีทรัพย์    กรรมการ 
 ๖.๑๐ นางวราภรณ์  พรมมา    กรรมการ 

           ๖.1๑  นางระวีวรรณ  ศิลปสุวรรณ   กรรมการ 
 ๖.1๒  นางอิสริญ  บุญหนัก    กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๑๓  นางสาวศรีสุดา  รัตนะ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๑๔  นางปิยา  ครองไกรเวช              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๗. คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน   

    มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน   
           นางอิสริญ  บุญหนัก                  ประธานกรรมการ 
 นางสาววีรวรรณ  มณีนวล           เลขานุการ 
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มีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 
 
 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

คำอธิบาย  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับช้ันมีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. นางทิวา  อนันตเมฆ        ประธานกรรมการ 
๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศทุกคน       กรรมการ 

๓. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยทุกคน      กรรมการ 
๔. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ทุกคน     กรรมการ 
๕. นางสาวขวัญฤดี  บุญแก้วสุข       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดคำนวณของนักเรียน สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการท่ีเกี่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับ
คณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
    คำอธิบาย  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก  แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 
 มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นายอังคาร์  เทพรัตนนันท์    ประธานกรรมการ 
๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน  กรรมการ 
๓. นางสาวชมพูนุช  ล่ิมวิจิตรวงศ์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการท่ี
เกี่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    คำอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั ้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม  
เช่ือมโยง 
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ช้ินงาน ผลผลิตมีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. นางปิยา  ครองไกรเวช     ประธานกรรมการ 
๒. นางวาสนา  ด้วงรอด     กรรมการ 
๓. นางสาวกนกวรรณ  กันชนะ    กรรมการ 
๔. นายอังคาร์  เทพรัตนนันท์    กรรมการ 
๕. นางสาวสุดคะนึง  ปิ่นจอม    กรรมการ 
๖. นางสาวพิมพ์ใจ  ชูสกุล    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการท่ีเกี่ยวข้อง 
และคอยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

    ๔) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    คำอธิบาย  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก    ประธานกรรมการ 
๒. นายรัตนันท์  การิกาญจน์    กรรมการ 
๓. นางระพพีรรณ  วาสินธุ์    กรรมการ 
๔. นายชวนันท์  ทัศนาภูมิ     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภาวรรณ  นามไธสง    กรรมการ 
๖. นางสาวเสาวลักษณ์  สักคุณี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการท่ีเกี่ยวข้อง 
และคอยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     คำอธิบาย  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ
ผลการทดสอบอื่นๆ 
มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นางวันเพญ็  เนื้อแก้ว     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปภาดา มณีนวล    กรรมการ 
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 ๓. นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง    กรรมการ 
 ๔. นางสาวอนันติยา หารี     กรรมการ 
 ๕. นางสาวรุ่งดี เกลียดสู     กรรมการ 
 ๖. นางสาวสุภาวรรณ นามไธสง    กรรมการ 
 ๗. นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้ว    กรรมการ 

๘. นางสาวเกษราพร  หนูคง    กรรมการ 
๙. นางประกายทิพย์ ดอนกิจภัย    กรรมการ 
๑๐. นางสาวนีรนุช พวงขาว    กรรมการ 
๑๑. นางสีประภา  สุทธิสิน         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการท่ี
เกี่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
     คำอธิบาย  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. นางสาวอาริษา  วัฒนครใหญ่    ประธานกรรมการ 
๒. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี    กรรมการ 
๓. นางสาวยอดขวัญ  จันทร    กรรมการ 
๔. นายศศิพงศ์  ยอดไชย     กรรมการ 

 ๕. นางสาวพรชนก  ชูศักดิ์    กรรมการ 
 ๖. ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพทุกคน   กรรมการ 

๗. นางสาววราภรณ์  กู้เมือง         กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการท่ี
เกี่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
     คำอธิบาย  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นายกฤษฎา  กาลสงค์     ประธานกรรมการ 
๒. นายวิษณุ  อินทโรภาส      กรรมการ 
๓. นายภูวเดช  แสงสุวรรณ    กรรมการ 
๔. นางสาวพัชรพร  ใจมั่น     กรรมการ 
๕. นางสาวฉวีวรรณ  กู้เมือง    กรรมการ 
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๕. นางสาวธนัฏฐา  ล่ิมสวัสด์ิ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการท่ี
เกี่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
     คำอธิบาย  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 
 
     ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     คำอธิบาย  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
     มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรทอง    ประธานกรรมการ 
๒. ครูกลุ่มสาระฯการเรียนรู้สังคมศึกษาฯทุกคน  กรรมการ 
๓. นางสาวจิรนันท์  ยอดวงกอง    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการที่เกี่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
     คำอธิบาย  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
     มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นายกฤษฎา  กาลสงค์     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุกัญญา  แคว้นเขาเม็ง    กรรมการ 
๓. นายยงยุทธ  แสงสุวรรณ    กรรมการ 
๔. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกนิษฐา  ไหมแก้ว   กรรมการ 
๕. นางสาวกัญจนา  ทวิชศรี    กรรมการ 
๖. นางสุนันทา  สกลวิรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการที่เกี่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    

นางจิตติมา  วรชาติ     ประธานกรรมการ 
นายสุทิน  สุทธิสิน       เลขานุการ 

มีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
     คำอธิบาย  สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นางมยุรี  พลดงนอก     ประธานกรรมการ 
๒. นางพนิดา  พรหมสถิตย์    กรรมการ 
๓. นายศิริศักดิ์  คล้ิงคงอินทร์    กรรมการ 
๔. นางสาววรรณิตา  สุขสบาย    กรรมการ 
๕. นางสาวณฬรรฐภรณ์  ปัญญางาม   กรรมการ 
๖. นางสาวมลทิรา  เอี่ยมสะอาด      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน 
โครงการท่ีเกี่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     คำอธิบาย  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา 
     มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นางมยุรี  พลดงนอก     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอมรรัตน์  บุญสิน    กรรมการ 
๓. นางสีประภา  สุทธิสิน     กรรมการ 
๔. นางสาวขวัญฤดี  บุญแก้วสุข    กรรมการ 
๕.  นางสมานจิต  จิตจร     กรรมการ 
๖. นางจินตนา  มณีเสน     กรรมการ 
๗. นางสาวเฉลิมขวัญ  สาระอาภรณ์   กรรมการ 
๘. นางสาววรรณิตา  สุขสบาย    กรรมการ 
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๙. นายศิริศักดิ์  คล้ิงคงอินทร์    กรรมการ 
๑๐. นางสาวฉวีวรรณ  กู้เมือง    กรรมการ 
๑๑. นางสาวณฬรรฐภรณ์  ปัญญางาม   กรรมการ 
๑๒. นางสาวมลทิรา  เอี่ยมสะอาด     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน 
โครงการท่ีเกี่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

     ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
     คำอธิบาย  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมาย
รวมถึง  การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นางสาววีรวรรณ  มณีนวล         ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวขวัญฤดี  บุญแก้วสุข    กรรมการ 
๓. นางสุภาพ  ล่องหลง     กรรมการ 
๔. นายอังคาร์  เทพรัตนนันท์    กรรมการ 
๕. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรทอง    กรรมการ 
๖. นายกฤษฎา  กาลสงค์     กรรมการ 
๗. นางณัฐริยา  รองพล     กรรมการ 
๘. นางสาววราภรณ์  กู้เมือง    กรรมการ 
๙. นางทิวา  อนันตเมฆ     กรรมการ 
๑๐.นายสุทิน  สุทธิสิน     กรรมการ 
๑๑.นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่    กรรมการ 
๑๒. นางสาวกุลธิดา  ซังธาดา    กรรมการ 

 ๑๓. นางสาววิไลรัตน์  แซ่เอี้ยว    กรรมการ 
๑๔. นางวันเพญ็  เนื้อแก้ว    กรรมการ 
๑๕. นางปิยา  ครองไกรเวช    กรรมการ 

 ๑๖. นายชวนันท์  ทัศนาภูมิ    กรรมการ 
๑๗. นายนิวัฒน์  สร้อยศร ี    กรรมการ 
๑๘. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม    กรรมการ 

 ๑๙. นางสมานจิต  จิตจร     กรรมการ 
 ๒๐. นางรัชดาภรณ์  เกษแก้ว    กรรมการ 

๒๑. นางสาวอรวรรณ มากชุมโค    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ  สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการที ่เกี ่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับ
คณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     คำอธิบาย  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นายสุทิน  สุทธิสิน       ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอมรรัตน์  บุญสิน    กรรมการ 
๓. นางจินตนา  มณีเสน     กรรมการ 
๔. นางสาวชนกวรรณ  ฉิมสะอาด    กรรมการ 
๕. นางสาวเฉลิมขวัญ  สาระอาภรณ์           กรรมการ 
๖. นางสาวสุดคะนึง  ปิ่นจอม      กรรมการ 
๗. นางสีประภา  สุทธิสิน     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ  สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการที ่เกี ่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับ
คณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
     คำอธิบาย  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นายปราโมทย์  เมืองมีทรัพย์    ประธานกรรมการ 
๒. นางวราภรณ์  พรมมา     กรรมการ 
๓. นายไกรวิชญ์ ศรีฤทธิ์     กรรมการ 
๔.´นายศิระวิชญ์  ทวีสุวรรณวงศ์    กรรมการ 
๕. นายปุณณรัตน์  ศรีสุวรรณ    กรรมการ 
๖. นายสันติ  นวลสะอาด     กรรมการ 
๗. หัวหน้าอาคารทุกอาคารทุกคน    กรรมการ  
๘. นางสาวพิมพ์ใจ  ชูสกุล     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการท่ีเกี่ยวข้อง และคอยให้
ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
     คำอธิบาย  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นายรัตนันท์  การิกาญจน์    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก    กรรมการ 
๓. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญเท่ียงธรรม    กรรมการ 
๔. นางสาวเสาวลักษณ์  สักคุณี    กรรมการ 
๕. นายศิริศักดิ์  คล้ิงคงอินทร์    กรรมการ 
๖. นายชวนันท์  ทัศนาภูมิ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการท่ีเกี่ยวข้อง และคอย
ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ   

นางอิสริญ  บุญหนัก        ประธานกรรมการ 
นางสาววีรวรรณ  มณีนวล                   เลขานุการ 

มีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
     คำอธิบาย  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก  แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นายอังคาร์  เทพรัตนนันท์    ประธานกรรมการ 
๒. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม     กรรมการ 
๓. นางสาวพิมพ์ใจ  ชูสกุล     กรรมการ 
๔. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก      กรรมการ 
๕. นางสาวกนกวรรณ  กันชนะ    กรรมการ 
๖. นางสมานจิต  จิตจร     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการท่ีเกี่ยวข้อง และคอย
ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
     คำอธิบาย  มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
 มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นางสาววีรวรรณ  มณีนวล         ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวขวัญฤดี  บุญแก้วสุข    กรรมการ 
๓. นางสุภาพ  ล่องหลง     กรรมการ 
๔. นายอังคาร์  เทพรัตนนันท์    กรรมการ 
๕. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรทอง    กรรมการ 
๖. นายกฤษฎา  กาลสงค์     กรรมการ 
๗. นางณัฐริยา  รองพล     กรรมการ 
๘. นางสาววราภรณ์  กู้เมือง    กรรมการ 
๙. นางทิวา  อนันตเมฆ     กรรมการ 
๑๐.นายสุทิน  สุทธิสิน     กรรมการ 
๑๑.นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่    กรรมการ 
๑๒. นางสาวกุลธิดา  ซังธาดา    กรรมการ 

 ๑๓. นางสาววิไลรัตน์  แซ่เอี้ยว    กรรมการ 
๑๔. นางวันเพญ็  เนื้อแก้ว    กรรมการ 
๑๕. นางปิยา  ครองไกรเวช    กรรมการ 

 ๑๖. นายชวนันท์  ทัศนาภูมิ    กรรมการ 
๑๗. นายนิวัฒน์  สร้อยศร ี    กรรมการ 
๑๘. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม    กรรมการ 

 ๑๙. นางสมานจิต  จิตจร     กรรมการ 
 ๒๐. นางรัชดาภรณ์  เกษแก้ว    กรรมการ 

๒๑. นางสาวอรวรรณ มากชุมโค    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการที่เกี่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
     คำอธิบาย  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 
มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นางสาวกนกวรรณ  กันชนะ    ประธานกรรมการ 
๒. นายอังคาร์  เทพรัตนนันท์    กรรมการ 
๓. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม     กรรมการ 
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๔. นางสาวพิมพ์ใจ  ชูสกุล    กรรมการ 
๕. นายสุทิน  สุทธิสิน     กรรมการ 
๖. นายพร้อมพันธ์  อินทวิเศษ    กรรมการ 
๗. นางสมานจิต  จิตจร     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการที่เกี่ยวข้อง และ
คอยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
     คำอธิบาย  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื ่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นางวันเพญ็  เนื้อแก้ว     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปภาดา มณีนวล    กรรมการ 
 ๓. นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง    กรรมการ 
 ๔. นางสาวอนันติยา หารี     กรรมการ 
 ๕. นางสาวรุ่งดี เกลียดสู     กรรมการ 
 ๖. นางสาวสุภาวรรณ นามไธสง    กรรมการ 
 ๗. นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้ว    กรรมการ 

๘. นางสาวเกษราพร  หนูคง    กรรมการ 
๙. นางประกายทิพย์ ดอนกิจภัย    กรรมการ 
๑๐. นางสีประภา  สุทธิสิน    กรรมการ 
๑๑. นางสาวนีรนุช พวงขาว         กรรมการและเลขานุการ 

      
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     คำอธิบาย  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ 
มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

๑. นางสาวศรีสุดา รัตนะ     ประธานกรรมการ 
๒. นางสมานจิต  จิตจร     กรรมการ 
๓. นางสาวปภาดา    มณีนวล    กรรมการ 
๔. นางสาวอาริษา  วัฒนครใหญ่    กรรมการ 
๕. นางสาวขวัญตา  ดุนหลัง    กรรมการ 
๖. นางสาวดรัลรัตน์  ประสมทรัพย์   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  ดำเนินการเตรียมเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  สรุปข้อมูลกิจกรรม งาน โครงการที ่เกี ่ยวข้อง และคอยให้ข้อมูลกับ
คณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๘. คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี  มีหน้าที่  จัดทำรายงานประจำปี   ประกอบด้วย 
๘.1 นางสาวศรีสุดา  รัตนะ    ประธานกรรมการ 

 ๘.2 นางสาวนวรัตน์  สังข์เรือง    กรรมการ 
 ๘.3 นางสาวพิมพ์ใจ  ชูสกุล    กรรมการ 
 ๘.๔ นายณัฐวุฒิ  พุทธรักษา    กรรมการ 
 ๘.๕ นางปิยา  ครองไกรเวช     กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.๖ นางสาวปิยะนุช  สมบัติมาก       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความเสียสละ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนและทางราชการสืบไป  

        

           ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4  เป็นต้นไป 

   

 

                                                          

           (นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด) 

                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
เร่ือง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
_______________ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา๔๗ ให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย ระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาต้องดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในโดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานต้นสังกัดข้ึน
ทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน 
 ในการนี้ โรงเรียนสวนศรีวิทยาจึงประกาศรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 
 

๑. นางวัชรี แสงอรุณ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
 

๒. นางณัฐติกา  หอมประกอบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
 

 ประกาศ  ณ วันท่ี  7 ธันวาคม ๒๕๖4 
 

                                                        
           (นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
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ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๔ 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ 
ผู้เก่ียวข้อง/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 16 
พฤษภาคม 
2564  
 

ประกาศใช ้มาตรฐานการศ ึกษาของ
สถานศึกษา ที ่สอดคล้องกับประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

งานประกนัฯ 
นางสาวศรีสุดา รัตนะ 
นางปิยา ครองไกรเวช 

 

2 มิถุนายน 
256๔ 

จ ั ดทำคำส ั ่ ง แต ่ งต ั ้ ง คณะกรรมการ
ดำเน ินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาแยกเป็นแต่ละประเด็น 
พ ิจารณาสาระสำค ัญที ่จะกำหนดใน
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์
และมาตรการส่งเสริม (มาตรฐานและ
องค์ประกอบ) 

งานประกนัฯ /  
หัวหน้าฝ่ายบริหาร 

 

3 กรกฎาคม 
256๔ 

ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็น
พ ิจารณาว ่าด ้วยการประก ันค ุณภาพ 
ภ า ย ใ น ข อ ง ส ถ า น ศ ึ ก ษ า  ต า ม ท่ี
กฎกระทรวงประกาศใช้    
 - ประชุมชี ้แจงงานประกันฯ + ศึกษา
คู่มือ ฯ    

งานประกนัฯ /  
หัวหน้าฝ่ายบริหาร 

 

4 กรกฎาคม 
256๔ 

กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละ
มาตรฐาน     
- ประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
หัวหน้าประเด็น งานแผนงาน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดค่า
เป้าหมาย       
- ประชุมชี้แจงค่าเป้าหมายให้ครูทุกคน
ทราบ     
- กำหนดส่งค่าเป้าหมายแต่ละประเด็น 

งานประกนัฯ /  
คณะครูทุกท่าน 

 

5 สิงหาคม 
256๔ 

ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่า
ด ้วยการประก ันค ุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาให้กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายใน
และภายนอกรับทราบ    

งานประกนัฯ 
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ 
ผู้เก่ียวข้อง/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

6 สิงหาคม  
256๔ 

ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่าง เป็น
ระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

งานนโยบายและแผน / 
คณะครูทุกท่าน 

 

7 กันยายน 
256๔ 

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นท่ีคุณภาพ ผู้เรียนท่ี
สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

คณะครูทุกท่าน  

8 กันยายน 
256๔ 

กำหนดว ิธ ีการดำ เน ินง านก ิจกรรม
โครงการท ี ่ สอดคล ้ องก ับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

คณะครูทุกท่าน  

9 กันยายน 
2564 

กำหนดบทบาทหน้าที ่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ร่วมรับผิดชอบและ 
บทบาทหน้าที ่ของผู ้เร ียนอย่างชัดเจน 
(คำสั ่งแต่งตั ้งคร ูผ ู ้สอน คร ูที ่ปร ึกษา 
ห้องเรียนสีขาว สภานักเรียนฯ) 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร  

10 กันยายน 
256๔ 

ใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
โครงการ (ประชุมจัดสรรงบประมาณปี
การศึกษา 256๔) 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร / 
งานนโยบายและแผน  

 

11 กันยายน 
256๔ 

เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ 
ความเห็นชอบ 

งานนโยบายและแผน  

12 กันยายน 
2564 

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้อง
ก ับแผนพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาของ
สถานศึกษา 

งานนโยบายและแผน  

13 กันยายน 
2564 

กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัต ิการ
ประจำปีสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน 

งานนโยบายและแผน / 
คณะครูทุกท่าน 

 

14 30 กันยายน 
2564 

เ สนอแผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รประจำป ี ต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความเห็นชอบ 

งานนโยบายและแผน  

15 ตลอดปี
การศึกษา 

นำแผนปฏิบัติการประจำสู่การปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการท่ี
กำหนดไว้  

คณะครูทุกท่าน  

16 ตลอดปี
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะครูทุกท่าน  
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ 
ผู้เก่ียวข้อง/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ตามที่ได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

17 สิงหาคม  
256๔ 

กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศ ึกษาภายใน 
สถานศึกษา 

งานประกนัฯ /  
หัวหน้าฝ่ายบริหาร 

 

18 กันยายน 
256๔  
(ตามปฏิทิน
งานบุคคล/
วิชาการ) 

ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสม (ภาคเรียนท่ี 1) 
- SSR รายการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
ว.20 (งานบุคคล)      
- รายงานผลการดำเนินงานตามหลักสูตร
สถานศึกษา (งานวิชาการ) 

งานประกนัฯ /  
คณะครูทุกท่าน 

 

19 ตุลาคม  
256๔ 

ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศ ึกษา (ภาคเร ียนท่ี  1) นำไปใช้ 
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

งานประกนัฯ  

20 พฤศจิกายน  
256๔ – 
มีนาคม  
256๕ 

ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและ
เหมาะสม (ภาคเรียนท่ี 2) 

งานประกนัฯ /  
คณะครูทุกท่าน 

 

21 มีนาคม 
2565 

สรุปและจัดทำรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู ้ เร ียนและผลสำเร ็จของการบริหาร
จัดการ ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด
กำหนด 
- คำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการจ ัดทำ
รายงานผลการประเม ินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษา  

งานประกนัฯ  

22 31  มีนาคม 
256๕ 

นำเสนอรายงานต ่ อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
บ ั น ท ึ ก ก า ร ล ง ค ว าม เ ห ็ น ชอ บ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานประกนัฯ  

23 เมษายน  
256๕ 

เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งานประกนัฯ  

24 23 เมษายน 
256๕ 

กิจกรรมทบทวนผลการดำเนินงานของทุก
กลุ่มงาน  

ฝ่ายบริหาร/ 
งานประกนัฯ /  
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ 
ผู้เก่ียวข้อง/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

-ประช ุมคณะกรรมการงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนสวนศรีวิทยา ผ่าน
ระบบทางไกล Video Conference เนื่อง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื ่อชี ้แจงแนวทางในการเตร ียมความ
พร ้ อมรองร ับการประเม ินค ุณภาพ
ภายนอก สมศ รอบ 4             

คณะครูทุกท่าน 

25 เมษายน – 
พฤษภาคม 
256๕ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้
เก ิดข ึ ้นก ับคร ูและบ ุคลากรทุกคนใน 
สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ฝ่ายบริหาร/ 
งานประกนัฯ /  
คณะครูทุกท่าน 

 

26 เมษายน – 
พฤษภาคม 
256๕ 

นำผลการประ เม ิน ค ุณภาพภาย ใน
สถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการบริหารและการเรียน การ
สอนอย่างต่อเนื่อง  
-  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา     
-  แผนปฏิบัติการประจำปี  

งานประกนัฯ /  
คณะครูทุกท่าน 

 

27  รับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงาน ภายนอก 

งานประกนัฯ /  
คณะครูทุกท่าน 

 

หมายเหตุ ตารางนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  
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รายงานสรุปผลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละรายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 – 6 
 

 

 

รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
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รายงานความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขยีน ปีการศึกษา 2564 

 
 
 

รายงานสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
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โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2564 – 2566 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำป ี2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการสอบ O-NET  เฉลี่ย ปีการศึกษา  2564  ระดับชั้น ม.3 2563 2562 2561 
กลุ่มสาระฯ ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ
สังกัด 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ร.ร. 

ระดับ 
ร.ร. 

ระดับ 
ร.ร. 

ระดับ 
ร.ร. 

ภาษาไทย 51.19 52.13 55.39 60.09 62.59 65.93 64.45 
คณิตศาสตร์ 24.47 24.75 25.30 28.49 28.50 32.75 35.77 
วิทยาศาสตร์ 31.45 31.67 32.18 34.35 31.69 32.71 39.79 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 30.03 33.23 38.47 36.93 30.81 

 

หมายเหตุ คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 สูงกว่า คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปี 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

ผลการสอบ O-NET  เฉลี่ย ปีการศึกษา  2564  ระดับชั้น ม.6 2563 2562 2561 
กลุ่มสาระฯ ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ
สังกัด 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
ร.ร. 

ระดับ 
ร.ร. 

ระดับ 
ร.ร. 

ระดับ 
ร.ร. 

ภาษาไทย 46.40 47.74 46.90 51.21 48.45 47.20 52.80 

คณิตศาสตร์ 21.28 21.83 20.68 23.44 26.46 26.19 31.75 

วิทยาศาสตร์ 28.65 29.04 28.27 28.68 35.56 30.57 32.21 

ภาษาอังกฤษ 25.56 25.83 24.21 27.63 29.26 37.23 36.54 

สังคมศึกษาฯ 36.87 37.45 37.26 38.41 36.88 37.23 36.54 
 

หมายเหตุ หมายเหตุ คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคม
ศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 สูงกว่า คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่า
ระดับประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับจังหวัด แต่ต่ำกว่าระดับสังกัด สพฐ. และ
ระดับประเทศ 
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การเผยแพร่ 
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คณะผู้จัดทำ 
 
 

1.   นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด    ประธานกรรมการ 
2.   นางสาวสุกัญญา  ขอรัตน์    รองประธานกรรมการ 
3.   นางจิตติมา  วรชาติ     กรรมการ 
4.   นางสาวดาราวดี  บรรจงช่วย    กรรมการ 
5.   นางสุธีรา  เทียมศิริ     กรรมการ 
6.   นางมยุรี  พลดงนอก     กรรมการ 
7.   นางสาววีรวรรณ  มณีนวล    กรรมการ 
8.   นายสุทิน  สุทธิสิน     กรรมการ 
9.   นายกฤษฎา  กาลสงค์    กรรมการ 
10.  นายปราโมทย์  เมืองมีทรัพย์    กรรมการ 
1๑.   นางวราภรณ์  พรมมา    กรรมการ 
1๒.   นางสาวพิมพ์ใจ ชูสกุล    กรรมการ 
13.   นางปิยา  ครองไกรเวช    กรรมการ 
14.   นายณัฐวุฒิ  พุทธรักษา    กรรมการ 
15.   นางอิสริญ  บุญหนัก      กรรมการและเลขานุการ 
๑6.   นางสาวศรีสุดา  รัตนะ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑7.   นางสาวนวรัตน์  สังข์เรือง              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 


