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บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่.๒๘.เดือนมีนาคม.๒๕๖๓  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ร่วมกันพิจารณา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  มีมติให้ความ

เห็นชอบและให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องได้ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ชื่อโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  ทีต้ั่ง 149 หมู่ 7 ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โทรศัพท์/โทรสาร 0-7425-6117                        
e-mail : siriwanwari 2 sk@gmail.com   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายเสรี  อินทร์คง เบอร์โทรศัพท์ 08-94623818 
 โรงเรียนได้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง มีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีถูมิคุ้มกันตนเอง พร้อมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยปีการศึกษา 256๒ ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจ าเป็นของสถานศึกษา 
โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดให้มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4. ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ

เห็นชอบและจัดส่งรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
6. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองและค าแนะน าจาก

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2561ดังนี้ 

1.มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   
      ผลการประเมินระดับ ดีเลิศ 

โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้เพ่ือ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
ของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ พันธสัญญาพัฒนาผู้เรียน (Masterplan of teacher project)และการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน  และการคิดค านวณ นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดท าขึ้น ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่าพัฒนา มี
การพัฒนาสูงขึ้นนอกจากนี้ นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
ก าหนดเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ  
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นอกจากนี้ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนได้น าโครงงานโรงเรียนคุณธรรม น าสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา มีการก าหนดอัตลักษณ์โรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา รักษาตนเองให้ปลอดภัยจากอบายมุขและอันตรายจาก
สภาพสังคมและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม 

การบริหารและการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาใช้หลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management 

: RBM) และการบริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (School 

Quality Award: ScQA) โดยใช้ SWR 2 MODEL เป็นระบบการบริหารงานของโรงเรียน  เพ่ือให้การ

บริหารงานบรรลุเป้าหมายโดยทุกขั้นตอนของวงจรคุณภาพจะมีการสร้างความตระหนัก ความเต็มใจในการ
ด าเนินงานของผู้ให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายและมีการร่วมมือกัน
พัฒนาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับผู้เรียนน าไปสู่การเรียนรู้ท าให้เกิดความรู้ นวัตกรรม ประสบการณ์และทักษะที่
มีการบูรณาการ เชื่อมโยงกับระบบการวัดผล การประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน โรงเรียน
มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียน ใช้กระบวนการ SWR 2 
Model และกันเกราโมเดล ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโรงเรียนใช้พันธสัญญาพัฒนาผู้เรียน  
(Master plan of teacher Project)   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                  ผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับนักเรียน มีการ
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ที่เป็นองค์ความรู้ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรและจุดเน้นของสถานศึกษา ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมี
โอกาสได้ฝึกฝน ปฏิบัติ ท างานกลุ่ม มีการอภิปราย น าเสนอผลงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสาร นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา สะท้อนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนได้รับการกระตุ้นและ
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ 
การวิเคราะห์   การประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์และใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
รายงานข้อมูลความก้าวหน้าแก่นักเรียน และเสนอแนะผู้ปกครอง รวมทั้งใช้ข้อมูลการประเมินนักเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2. หลักฐานสนับสนุน 

1.นักเรียนไดร้ับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  69 
 2.โรงเรียนได้รับรางวัล นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  SWR 2 
Model  

3.โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ เตรียมรับการประเมิน 
ระดับ ๔ ดาว จากส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  อ าเภอรัตภูมิ 
5. โรงเรียนได้รับทุนอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

6. นักเรียนผ่านการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับกลุ่มโรงเรียน 

7. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับกลุ่มโรงเรียน  

3. แผน/แนวทางพัฒนาคุณภาพ 
  ๑) การสร้างความตระหนักเพ่ือให้ครูเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรองรับการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน  
          ๒) การจัดอบรมครูเพ่ือจัดท านวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     
          ๓) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการเพื่อลดภาระของผู้เรียน 
          4) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมและมีความหลากหลายมากขึ้น  
          5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     
          6) การน ากระบวนการ PLC มาใช้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนางานของโรงเรียน  
          7) ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาเพ่ือเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน     

          ๘) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน   

          ๙) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
         10)โครงงานคุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลสู่ชุมชน 
         11)โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC 
         ๑๒)โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



จ 

 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาฉบับ

นี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ...ให้สถานศึกษาจัดส่ง

รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี

ตลอดจนเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ระบุว่าให้สถานศึกษาระดับการศึกษา  ขั้น

พ้ืนฐาน ด าเนินการในข้อ ๒.๖ จัดท ารายงงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี   

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา  ส่วนที่ ๓  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม

ในการสนับสนุนและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้  และหวังว่า

เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน         

มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษาและ

ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม  หน่วยงานต้นสังกัดมีฐานข้อมูลส าคัญในการก าหนดนโยบายการ

พัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และโรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

              ( นายเสร ี อินทร์คง ) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

           ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 
 

 



ฉ 

 

สารบัญ 

 หน้า 

ค าน า ก 
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           มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 33 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ  

           สรุปผล 37 

           แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 38 

           ความต้องการช่วยเหลือ 39 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก   

           เรื่อง/กระบวนการที่ต้องการให้ สมศ.ประเมินความโดดเด่น 40 

           ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 52 
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สารบัญ 

       หน้า 

      คณะผู้จัดท า 53 
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สารบัญตาราง 
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ตาราง ๑ แสดงจ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง   2 
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               ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
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17 
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๑ 

 

 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร ขณะนั้นพระราชอิสริยยศ  สมเด็จพระบรม-
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นายโกวิทย์ วรพิพัฒน์  อธิบดีกรมสามัญศึกษาและ
คณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพ่ือรับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(เจ็ดล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้พระองค์ทรงตั้งปณิธานไว้ว่าจะทรงน าพระราชทรัพย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร
เป็นส่วนรวม และยังน าความเจริญให้แก่ประเทศชาติ  ในการนี้พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ          
สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และเพ่ือเป็นการพัฒนา
การศึกษาของเยาวชนผู้ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคตจึงทรงมีพระราชด าริที่จะน าพระราชทรัพย์            
ที่รวบรวมข้ึนไว้นี้ไปสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคต่างๆ ของประเทศประกอบกับกรมสามัญศึกษา  มี
โครงการที่จะขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ยากจนประชาชนมีรายได้ต่ า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่กรมสามัญศึกษา เพ่ือทรงร่วมในการจัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา        
จ านวน ๖ โรงเรียนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้แก่โรงเรียนดังกล่าวทั้ง ๖ โรงเรียน   
 ส าหรับในเขตท้องที่ต าบลคูหาใต้อ าเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า         
“โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา”  สังกัด  สพม.16 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
โทรศัพท์ ๐๗๔ – ๒๕๖๑๑๗ โทรสาร ๐๗๔ – ๒๕๖๑๑๗ e-mail : siriwanwari2sk@gmail.com             
เว็บไซต์โรงเรียน http://www.swr2.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 

แผนที่การเดินทางโดยสังเขป* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 

http://www.swr2.ac.th/


๒ 

 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ระบขุ้อมูล ณ วันที่ประเมิน ๑ มีนาคม ๒๕๖๓)                 
๑) จ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง  รวม ๒ คน  ได้แก่ 

ตาราง ๑  แสดงจ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง   

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ด ารงต าแหน่ง 

ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ว/ด/ป 
โทรศัพท์ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
๑. นายเสรี   อินทร์คง ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
24 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๐๘๙-๔๖๒-๓๘๑๘ ปริญญาโท 

กศม.
บริหาร
การศึกษา 

๒. นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๐๙๗-๓๔๕-๐๙๔๓ ปริญญาโท 
กศม.
บริหาร
การศึกษา 

 

๒)  จ านวนครแูละบุคลากรอ่ืน ๘๘ คน  ได้แก่ 
ตาราง ๒  แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

    จ านวน 
 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ 

ข้าราชการครู  (คน)  พนักงาน
ราชการ
(คน) 

ครูอัตราจ้าง
(คน) 

บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน 

(คน) 
มีตัว 

อยู่จริง 
มาช่วย
ราชการ 

ไปช่วย
ราชการ 

สูงกว่าปริญญาตรี  ๑๗ - - - - - 
ปริญญาตรี ๕๓ - ๑ - ๘ - 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - - - 
อ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

๓) จ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอน 
ตาราง ๓  แสดงจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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มธัยมสิริวณัวรี 2 สงขลา 1.จ านวนขา้ราชการครู 6 9 9 3 1 3 2 9 10 8 1 1 10 1 2 2 5 1 4 5 4 3 2 4 13 1 2 3 70

2.จ านวนครูมาช่วยราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.รวมขา้ราชการครูท้ังส้ิน 6 9 0 9 3 1 3 2 0 9 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 1 1 0 0 0 10 1 2 2 5 1 4 5 4 0 0 3 0 2 4 13 1 2 0 0 3 70

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7. สุขศึ กษา พ ลศึกษา

ครสูอนไม่ตรงเอก

   
   

   
   

   
 รว

มทั้
งสิ้

น

ครมูาช่วยราชการ

โรงเรียน
1. 

ภา
ษา

ไท
ย

2. คณติศาสตร์

1. ชื่อ - สกลุ................................................ ต าแหน่ง............................วฒิุ..................วชิาเอก.....................................สอนวชิา.................................จ านวนคาบสอน/สัปดาห.์..................คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก.................................................. 

5. ภาษาต่างประเทศ3. วทิยาศาสตร์ 8. การงานอาชพีและเทคโนโลยี

ท่ี

4. ชื่อ - สกลุ................................................ ต าแหน่ง............................วฒิุ..................วชิาเอก.....................................สอนวชิา.................................จ านวนคาบสอน/สัปดาห.์..................คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก.................................................. 

1. ชื่อ - สกลุ................................................ ต าแหน่ง............................วฒิุ..................วชิาเอก.....................................สอนวชิา.................................จ านวนคาบสอน/สัปดาห.์..................คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก.................................................. 

รายการ

1. ชื่อ - สกลุ.นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม.. ต าแหน่ง..ครู...วฒิุ.ศศ.บ..วชิาเอก.ทรัพยากรมนุษย.์.สอนวชิา.คอมพวิเตอร์,กจิกรรมพฒันาผู้เรียน...จ านวนคาบสอน/สัปดาห.์.20..คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก..คอมพวิเตอร์................... 

2. ชื่อ - สกลุ................................................ ต าแหน่ง............................วฒิุ..................วชิาเอก.....................................สอนวชิา.................................จ านวนคาบสอน/สัปดาห.์..................คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก.................................................. 

3. ชื่อ - สกลุ................................................ ต าแหน่ง............................วฒิุ..................วชิาเอก.....................................สอนวชิา.................................จ านวนคาบสอน/สัปดาห.์..................คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก.................................................. 

6. ศิลปะ
รายวชิาที่สอน

  หมายเหตุ    ใส่จ านวนขา้ราชการครูท่ีสอนตรงตามวชิาเอก 1 คน ต่อ 1 อตัรา (ไม่ซ้ าซ้อน) ตามวชิาที่สอน/วฒิุ ป.ตรีที่จบ/สอนไม่ตรงวฒิุ แต่โรงเรียนก าหนดไวใ้นวชิาเอกท่ีสอนนั้น  โดยขอ้มูลตรงกนักบัแบบส ารวจฯ และแบบรายงานฯ ขอ้มูลการสอน คอลัมน์ 32- 35

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



๒ 

 

ตาราง ๔  แสดงจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด)  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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าข
า
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มธัยมสิริวณัวรี 2 สงขลา 1.จ านวนขา้ราชการครู 5 9 9 3 1 3 2 9 10 8 1 1 10 1 2 2 5 1 4 5 4 2 2 4 12 1 2 3 68

2.จ านวนครูมาช่วยราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.รวมขา้ราชการครูท้ังส้ิน 5 9 0 9 3 1 3 2 0 9 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 1 1 0 0 0 10 1 2 2 5 1 4 5 4 0 0 2 0 2 4 12 1 2 0 0 3 68

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7. สุขศึ กษา พ ลศึกษา

ครสูอนไม่ตรงเอก

   
   

   
   

   
 รว

มทั้
งสิ้

น

ครมูาช่วยราชการ

โรงเรียน

1. 
ภา

ษา
ไท

ย

2. คณติศาสตร์

1. ชื่อ - สกลุ................................................ ต าแหน่ง............................วฒิุ..................วชิาเอก.....................................สอนวชิา.................................จ านวนคาบสอน/สัปดาห.์..................คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก.................................................. 

5. ภาษาต่างประเทศ3. วทิยาศาสตร์ 8. การงานอาชพีและเทคโนโลยี

ท่ี

4. ชื่อ - สกลุ................................................ ต าแหน่ง............................วฒิุ..................วชิาเอก.....................................สอนวชิา.................................จ านวนคาบสอน/สัปดาห.์..................คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก.................................................. 

1. ชื่อ - สกลุ................................................ ต าแหน่ง............................วฒิุ..................วชิาเอก.....................................สอนวชิา.................................จ านวนคาบสอน/สัปดาห.์..................คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก.................................................. 

รายการ

1. ชื่อ - สกลุ.นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม.. ต าแหน่ง..ครู...วฒิุ.ศศ.บ..วชิาเอก.ทรัพยากรมนุษย.์.สอนวชิา.คอมพวิเตอร์,กจิกรรมพฒันาผู้เรียน...จ านวนคาบสอน/สัปดาห.์.20..คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก..คอมพวิเตอร์................... 

2. ชื่อ - สกลุ................................................ ต าแหน่ง............................วฒิุ..................วชิาเอก.....................................สอนวชิา.................................จ านวนคาบสอน/สัปดาห.์..................คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก.................................................. 

3. ชื่อ - สกลุ................................................ ต าแหน่ง............................วฒิุ..................วชิาเอก.....................................สอนวชิา.................................จ านวนคาบสอน/สัปดาห.์..................คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก.................................................. 

6. ศิลปะ
รายวชิาที่สอน

  หมายเหตุ    ใส่จ านวนขา้ราชการครูท่ีสอนตรงตามวชิาเอก 1 คน ต่อ 1 อตัรา (ไม่ซ้ าซ้อน) ตามวชิาท่ีสอน/วฒิุ ป.ตรีที่จบ/สอนไม่ตรงวฒิุ แต่โรงเรียนก าหนดไวใ้นวชิาเอกท่ีสอนนั้น  โดยขอ้มูลตรงกนักบัแบบส ารวจฯ และแบบรายงานฯ ขอ้มูลการสอน คอลัมน์ 32- 35

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



 

 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  (ระบุข้อมูล ณ วันที่ประเมิน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
 
ตาราง ๕ แสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
รวม 
ม.ต้น 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม 

ม.ปลาย 
รวม ม.ต้น-
ม.ปลาย 

จ านวนห้องเรียน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๔๒ 

เพศ 
ชาย ๑๖๗ ๑๕๔ ๑๓๗ ๔๕๘ ๔๙ ๔๔ ๔๑ ๑๓๔ ๕๙๒ 
หญิง ๑๖๙ ๒๐๓ ๑๙๒ ๕๖๔ ๙๒ ๘๗ ๘๑ ๒๖๐ ๘๒๔ 

รวมจ านวน น.ร. ๓๓๖ ๓๕๗ ๓๒๙ ๑,๐๒๒ ๑๔๑ ๑๓๑ ๑๒๒ ๓๙๔ ๑,๔๑๖ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๓๔ ๓๖ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๒ ๓๑ ๓๓ ๓๔ 

 
ตาราง ๖  แสดงจ านวนนักเรียนที่มลีักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะและเพศ  
 

 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามคุณลักษณะและเพศ 

รวม  
พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ - - 6 4 ๘ ๘ ๑๔ ๑๒ 
ม.๒ - - 9 9 ๑๑ ๖ ๒๐ ๑๕ 
ม.๓ - - 6 11 ๗ ๑๓ ๑๓ ๒๔ 
ม.๔ - - - - ๑๑ ๖ ๑๑ ๖ 
ม.๕ - - - - ๕ ๑๑ ๕ ๑๑ 
ม.๖ - - - - ๔ ๕ ๔ ๕ 

รวมจ านวนนักเรียน - - 21 24 ๔๖ ๔๙ ๖๗ ๗๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 ๑.๔ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ตาราง ๗ แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
            ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แหล่งเรียนรู้
ภายใน 

สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ปี) 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สถิติการใช้  
(จ านวนครั้ง/ปี) 

ห้องสมุด 
 

>350 ชุมชนบ้านทุ่งยาว อ.เขาชัย
สน จ.พัทลุง 

1 

นางสาวนิลยา 
สัตตบงกช 
วิทยาลัย
นาฎศิลป์
พัทลุง 

1 

ห้องสืบค้น
คอมพิวเตอร์ 

>130 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 4 

นายโกสิต 
ไกรศิริ ร.ร.
อุบลรัตนราช
กัญญาราช
วิทยาลัย 

1 

สหกรณ์
โรงเรียน 

>30 สวนประวัติศาสตร์พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ 

4 

นายการกิจ  
ยิ้มเยื้อน 
ข้าราชการ
บ านาญ 

1 

แปลงเกษตร
ของโรงเรียน 

>50 วัดเก้าแสน  
อ.เมืองจ.สงขลา 1 

พระธวัช  
วัดเสรีสามัคคี
ธรรม 

3 

ลานสวนป่า >45 หาดสมิหลา  
อ.เมือง จ.สงขลา 1 

พระสมุ
ประดิษฐ์  
วัดไสท้อน 

3 

ห้อง
ประวัติศาสตร์ 

30 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถี
พอเพียง ต าบลก าแพงเพชร 

5 
พระประเทศ 
วัดใหม่ทุ่งคา 

3 

ห้องเรียน
ธรรมชาติ 

>20 วัดเจริญภูผา 2 
พระวิจิตร วัด
ศรีสว่างวงศ์ 

3 

ห้องปฎิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

>350 วัดเขาตกน้ า 2 
พระอดิศักดิ์ 
วัดบ่อแดง 

3 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

>350 วัดทุ่งนารี 2 
พระปลัด
ธนกฤต  
จ.ยะลา 

3 

ห้องเบเกอรี่ 45 ค่ายรัตนพล 1   

 



๕ 

 

๑.๔.ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)   
            ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แหล่งเรียนรู้
ภายใน 

สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ปี) 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สถิติการใช้  
(จ านวนครั้ง/ปี) 

โรงอาหาร >350 วัดป่ากันตพงษ์ 1 นายอับดุลกา
รีน สามัญ  

2 

ห้องปฎิบัติการ 
คหกรรม 

>350 กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 
ต าบลก าแพงเพชร 

4 ดร.อภิวรรณ
ด าแสงสวัสดิ์ 

1 

  EGAT ศูนย์การเรียนรู้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย บางกรวย 

1   

  ถ้ าภูผาเพชร อ.มะนัง จ.สตูล 2   
  หาดล าป า 1   
  น้ าตกวังสายทอง  จ.สตูล 1   
  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 2   
  อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะ

เภตรา 
1   

  อุทยานธรณีโลกสตูล 1   

  โรงเรียนก าแพงวิทยา 1   

  เขื่อนรัชประภา 1   

  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎ
สงขลา 

2   

  ไร่ฐิภูตา อ.ระโนด 1   

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2   

  องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

1   

  ดรีมเวิลด์ 1   

  กลุ่มแม่บ้านท าเครื่องแกงทุ่ง
นารี 

4   

  กลุ่มแม่บ้านหัวกุหมิง อ.ควน
โดน จ.สตูล 

1   

  กลุ่มผ้ามัดย้อม พรหมคีรี 1   

 



๖ 

 

๑.๕ ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ตาราง ๘ แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ย้อนหลัง ๓ 
            ปีการศึกษา               

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
          1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 

การคิดค านวณ 
ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

           ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 

           ๓)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม - ดีเลิศ ดีเลิศ 
           4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 

           ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
           ๖)  ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
           ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
           ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
           ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
           ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
           ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
           การเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
           จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
           สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
           การเรียนรู ้

ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 



๗ 

 

ตาราง ๘ (ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก . ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล 
           มาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
           และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

 ๑.๖ ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด*  

คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์

สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
๑.๗ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และข้อเสนอแนะ 
 

ตาราง ๙  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
                ที่พึงประสงค์ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                         

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น      

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นส าคญั 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
                การพัฒนาสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
                โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

 
 



๘ 

 

ตาราง ๙  (ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
               พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
              สถานศึกษา            

     

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ง 
                  ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
                 บทบาทของสถานศึกษา 

    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ 
                ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ 
                พัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
                การปฏิรูปการศึกษา 

    

 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๘๕.๑๓   

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

ตัวบ่งชี้ที ่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
ผลการน า

ข้อเสนอแนะไปใช้ 

1 ควรมีการจัดระบบระวังป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด
ให้เข้ามาสู่สถานศึกษาและให้ความรู้กับผู้เรียนใน
เรื่องโทษของยาเสพติด จนถึงระดับที่ผู้เรียนเกิด
ความตระหนักในโทษที่เกิดจากยาเสพติด 

การให้ความรู้แก่นักเรียน
แ ล ะ ก ว ด ขั น
บุคคลภายนอกในการเข้า
มาภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียนที่
กระท าผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดลดลง 



๙ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
ผลการน า

ข้อเสนอแนะไปใช้ 

    2   ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความมุ่งมานะในการเรียน 
ขยันทบทวนบทเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และผู้บริหารควร
ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายและวิทยากร
ภายนอกพัฒนาผู้เรียนในบางโอกาสอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
รักการอ่านและมีสมุด
บันทึกการอ่านทุกภาค
เรียน นอกจากนี้โรงเรียน
เชิญวิทยากรภายนอกมา
ให้ ความรู้ แก่ นั ก เ รี ยน
อย่างสม่ าเสมอ 

นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ 
80  ขึ้ น ไปน า ส่ ง
สมุดบันทึกการอ่าน
และ อ่านหนั งสื อ
ภาคเรียนละ 40 
เรื่อง 

3 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านโดยให้ผู้เรียนมี
บันทึกจากการอ่าน เมื่ออยู่ที่บ้าน อย่างน้อยวัน
ละ 15 นาที สถานศึกษาควรประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการกวดขันผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดโครงการรักการอ่าน
ร่วมกับส านักพิมพ์ 
นานมีบุ๊ค 

นักเรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการและมี
บันทึกการอ่าน 
ร้อยละ 98 

4 ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการคิด 
รู้จักตัดสินใจแลแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดย
การจัดกิจกรรมในด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ใช้ค าถามกระตุ้น
ความคิด ใช้สถานการณ์ต่างๆให้เกิดความคิด
รอบคอบ ฝึกให้สรุปความรู้ใหม่ ฝึกวิจารณ์สิ่งที่
ได้เรียนรู้ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเองได้ 

ก ร ะบ ว น ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้เน้นทักษะทางด้าน
การคิดเพ่ิมขึ้นในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ผลการประเมินด้าน
คิดวิ เคราะห์ของ
นักเรียนพัฒนาใน
ระดับท่ีน่าพอใจ 

5 นักเรยีนควรได้รับการพัฒนาความรู้ตามที่
หลักสูตรก าหนดและครูต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรียนรู้ เน้นให้เหมาะสม
ตามระดับชั้น 

นั ก เ รี ย น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสูงขึ้นทุก
กลุ่มสาระฯ 

6 ครูควรท าบันทึกหลังสอน ให้รู้ว่านักเรียนส่วน
ใหญ่เป็นอย่างไร ตามจุดประสงค์ในการสอนครั้ง
นั้นๆและใครบ้างที่ยังต้องได้รับการพัฒนา
เพ่ิมเติม พัฒนาในเรื่องใด มีแนวทางอย่างไรเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับผู้เรียนน าไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 

นิเทศติดตามการบันทึก
หลั ง ส อน ใน แผ นก า ร
จัดการเรียนรู้ 

ครูมีการบันทึกหลัง
สอนแต่ยังไม่ครบ 
1 0 0  %แ ล ะ มี
งานวิจัยเพิ่มข้ึน 



๑๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
ผลการน า

ข้อเสนอแนะไปใช้ 

7 ควรพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนและเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 

มี ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่
หน่วยงานภายนอกใน
ด้านอาคารสถานที่และ
สนามกีฬา 

โรงเรียนเป็นที่รู้จัก
ของหน่วยงานต่างๆ
มากขึ้นและได้รับ
การสนับสนุนจาก
ห น่ ว ย ง า น /
บุคคลภายนอกด้าน
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่ องดนตรี ไทย 
การพัฒนาอาคาร
สถานที่และแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

8 ควรประสานงานกับทุกภาคส่วนเริ่มตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว  ชุมชน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ 
เอกชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการด าเนินงาน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

โ ร ง เ รี ย น เ ปิ ด ใ ห้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ข้ า ม า
ตรวจสอบและมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนมากข้ึน 

ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
โ ร ง เ รี ย น มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

9 ควรปลูกฝังส่งเสริมความมีวินัยเบื้องต้นของ
ผู้เรียนให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเสริมสร้าง
พ้ืนฐานให้ผู้เรียนก้าวสู่สังคมภายนอกอย่างมี
คุณภาพ 

โ ร ง เ รี ย น ป ลู ก ฝั ง
คุณลักษณะของผู้ เรียน
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
สม่ าเสมอ 

นักเรียนส่วนใหญ่มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่โรงเรียน
ก าหนด ในระดั บ
ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
ผลการน า

ข้อเสนอแนะไปใช้ 

10 ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการที่สถานศึกษาจัดให้มากขึ้น โดย
สถานศึกษาจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการจัดตั้ งผู้ ปกครอง
เครือข่ายในทุกระดับชั้น 

ผู้ปกครองเครือข่าย
เ ข้ า ม ามี บทบาท
และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียน
ในหลายๆด้าน เช่น 
การพัฒนาอาคาร
สถานที่  การหาเงิน
สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน 

11 สถานศึกษาควรพัฒนาการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถเป็นแบบอย่างการปฏิบัติ
ที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืนและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการการส่งเสริมพฤติกรรมของผู้เรียน
ให้ต่อเนื่องเพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีแก่ผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนมีการพัฒนางาน
ประจ าให้เป็นแบบอย่าง
และด าเนินโครงการใหม่
เ พ่ื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
นักเรียนและสถานศึกษา
ที่เป็นแบบอย่างได ้

มีการศึกษาดูงาน
จากโรงเรียนในเขต
จังหวัดเดียวกันเช่น 
โครงงานคุณธรรม,
งานคณะกรรมการ
นักเรียน 

12 ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึนในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ต่อเนื่อง โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องค์กรต่างๆและประสานความร่วมมือในการ
พัฒนางานวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ 

การจัดติวให้กับนักเรียน
ระดับชั้น ม. 3 และ ม.6
โดยบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกเ พ่ือให้
นักเรียนได้ความรู้ที่เรียน
อย่างหลากหลาย 

นั ก เ รี ย น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ
พัฒนาขึ้นเป็นที่น่า
พึงพอใจ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑. ควรมีการพัฒนาครูให้มีงานวิจัยมากข้ึน                                                 
๒. ควรพัฒนาด้านการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 
๓. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบนิเทศติดตามเพ่ิมมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

๑.๘ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

 ตาราง ๑๐  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 

๒๕๖๐   ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ดี - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

2.1 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินโดยรวม  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

 ปีการศึกษา 256๑ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน โดยใช้ พันธสัญญาพัฒนาผู้เรียน (Masterplan of teacher 
project) ที่ได้รับฉันทามติจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและใช้มาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2562  
เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน โดยครูทุกกลุ่มสาระได้ร่วมกันระดมความคิดและก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 กระบวนการพันธสัญญาพัฒนาผู้เรียน (Masterplan of teacher project) นั้นมีองค์ประกอบย่อย
ดังต่อไปนี้   
 - ค ารับรองการด าเนินงาน เป็นการก าหนดเป้าหมายและข้อตกลงร่วมกันของครูผู้สอนกับสถานศึกษาใน
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการ ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้
(รูปแบบ) การวิจัยและการพัฒนา(การอบรมพัฒนาของครู) ภาคีเครือข่าย(ภูมิปัญญา องค์กรทางศาสนา 
สถานศึกษา องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   - รายละเอียดการด าเนินงาน ให้ครูผู้สอนได้วิเคราะห์ผู้เรียนตามองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 
ได้แก่การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน 
 - ผลการด าเนินงาน เป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านั้น 
 - ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนา ครูเสนอแนะข้อมูลเพื่อการแก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และครูสามารถขอรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาในประเด็นที่ขาดแคลน 

โรงเรียนมีการทบทวนพันธสัญญาพัฒนาผู้เรียน (Masterplan of teacher project ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมีการทบทวนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารที่
ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโดยมีการ



๑๔ 

 

เพ่ิมเติม/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด 

3. กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
 - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 - โครงการจัดการเรียนการสอน EIS 
 - โครงการห้องเรียนพิเศษ SMA / MEP  
 - โครงการพัฒนาระบบกระบวนการคิด 
 - โครงการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ 
 - ฯลฯ 

4. งานกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษา ได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น 

- กิจกรรมเข้าค่ายเครื่องแบบ 
- กิจกรรมค่ายผู้น านักเรียน 
- กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน(ปฐมนิเทศนักเรียน) 
- กิจกรรมส่งเสริมการออม 
ฯลฯ 

นอกจากนี้โรงเรียนได้ด าเนินการให้ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล
เน้นความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ อย่างชัดเจน ดังนี้  

๑. ครูมีการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการอ่าน เขียน  และการคิดค านวณส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดับ
ดีเยี่ยม นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสารระดับดีเยี่ยม 

  ๒. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา การคิด การวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
  ๓. นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมจิต

สาธารณะ กิจกรรมสิริวัณวรี 2 ปริทรรศน์  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โครงการเส้นใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่าพัฒนาสูงขี้นในรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และรายวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

  ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยร้อยละ ๗๙.๖๙ 

  ๖. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  ๗. นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับชาติ 



๑๕ 

 

2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ๑ ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 95.04  มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่องระดับดีขึ้นไป  
1.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 84.45  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป  
1.1.3 ผู้เรียนร้อยละ62 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
1.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 60.19 มี ความสามารถในการคิดค านวณในระดับดี ขึ้นไป 
1.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 72.83 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนและ 

แก้ปัญหาได้ในระดับดี ขึ้นไป 
1.1.6 ผู้เรียนร้อยละ 72.28 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้โดยมีคุณภาพระดับดี ขึ้นไป 
1.1.7 ผู้เรียนร้อยละ 86.67 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพระดับดี ขึ้นไป 
1.1.8 ผู้เรียนร้อยละ83.74 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คุณภาพระดับดี ขึ้นไป 
1.1.9 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 1-4 ร้อยละ 97.16 
1.1.10 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0 ,ร,มส,มผ ร้อยละ 2.84 

 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 97.47 มีผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
1.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 99.65 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
         ดีขึ้นไป 
1.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 99.65 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีความพึงพอใจ 
         ในระดับดีขึ้นไป 
1.2.4 ผู้เรียนร้อยละ 99.86 มีสุขภาวะทางร่างกายในระดับดีขึ้นไป 

    ๒.ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
2.1) แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
2.2).แผนปฏิบัติการประจ าปี 

   2.3)แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
   2.4)เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น ขึ้นงานผลงานนักเรียน บันทึก การอ่าน  
   2.5)แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  
   2.6) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  
   2.7) รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
   2.8) รายงานการจัดกิจกรรม โครงการ  
   2.9) เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย(น้ าหนัก/ส่วนสูง) 
  2. 10)แบบบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียน เช่น การเข้า
แถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาทและพฤติกรรมการท างานร่วมกัน การอภิปรายแสดง



๑๖ 

 

ความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 

แผนงาน แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีกว่าเดิมหรือคงสภาพ 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
2. โครงงานคุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลสู่ชุมชน 
3. โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC 
4. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ตาราง ๑๑ แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จ าแนกตามระดับชั้น 

              และระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

ก าลังพัฒนา 

ม.๑ 

ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 

21.29 41.03 31.39 6.29 1.19 

95.04 

ม.๒ 20.3 29.4 46.55 3.75 0.78 
ม.๓ 26.3 20.12 47.46 6.12 0.00 
ม.๔ 30.43 21.34 43.41 4.82 0.00 
ม.๕ 36.22 23 36.88 3.9 0.00 
ม.๖ 30.74 23.77 40.62 4.87 0.54 

รวมร้อยละเฉลี่ย 27.55 26.44 41.05 4.96 0.48 
 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์รายวิชาภาษาไทย 

- บันทึกรักการอ่าน 

- บันทึกการสอนครูผู้สอนภาษาไทย 

- ผลการประเมินการอ่าน เขียนรายวิชาภาษาไทย 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ตาราง ๑๒   แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาไทย  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ 

ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 

21.21 34.25 28.18 14.26 2.1 

84.45 

ม.๒ 19.09 30.85 27.27 21.58 1.21 
ม.๓ 24.45 31.04 22.25 19.2 3.06 
ม.๔ 3.33 13.03 73.64 6.67 3.33 
ม.๕ 21.4 52.05 12.7 9.65 4.2 
ม.๖ 30 14 48 5 3 

รวมร้อยละเฉลี่ย 19.91 29.2 35.34 12.73 2.82 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- เอกสารการวัด-ประเมินผลรายวิชาภาษาไทย 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 

- การน าเสนอผลงานของนักเรียน 

- แฟ้มสะสมชิ้นงานของนักเรียน 

ตาราง ๑๓  แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ    

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ 

ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 60 

8.98 21.56 28.74 21.56 19.16 

62 
 
 

ม.๒ 7.10 18.46 32.95 26.14 15.35 
ม.๓ 7.06 14.72 37.43 29.75 11.04 
ม.๔ 12.86 20.71 24.29 38.57 3.57 
ม.๕ 15.50 20.16 31.01 29.45 3.88 
ม.๖ 12.30 19.67 38.52 26.23 3.28 

รวมร้อยละเฉลี่ย 10.63 19.21 32.16 28.62 9.38 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- เอกสารการวัด-ประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 



๑๘ 

 

- การน าเสนอผลงานของนักเรียน 

- แฟ้มสะสมชิ้นงานของนักเรียน 

ตาราง ๑๔ แสดงความสามารถในการคิดค านวณ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ     

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดค านวณ  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ 

ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 60 

7.10 17.01 32.84 38.61 4.44 

60.19 

ม.๒ 8.61 22.92 35.83 30.28 2.36 
ม.๓ 7.99 15.99 28.51 41.18 6.33 
ม.๔ 29.08 17.02 24.47 29.08 0.35 
ม.๕ 19.54 12.64 14.94 51.72 1.15 
ม.๖ 20.90 31.56 18.44 28.69 0.41 

รวมร้อยละเฉลี่ย 12.19 19.11 28.89 36.51 3.30 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

-ผลการประเมินผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

-บันทึกการสอนของครูรายวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 

-ผลการทดสอบระหว่างเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 

ตาราง ๑๕  แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

              และแก้ปัญหา จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ฯ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ 

ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 70 

9.91 28.11 31.77 25.92 4.29 

72.83 

ม.๒ 7.5 22.5 35.69 30.56 3.75 
ม.๓ 13.12 29.71 24.95 26.94 5.28 
ม.๔ 1.77 10.64 28.08 56.67 2.84 
ม.๕ 35.63 47.51 13.41 2.3 1.15 
ม.๖ 58.2 27.87 10.65 3.28 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 21.02 27.72 24.09 24.28 2.89 



๑๙ 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- การน าเสนองาน/โครงงาน ในรายวิชาต่างๆ 

- โครงงานคุณธรรมของห้องเรียน 

- การน าเสนองานกิจกรรมสิริวัณวรี ๒ ปริทรรศน์ 

- การน าเสนองานในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน 

ตาราง ๑๖ แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย ยอด

เยี่ยม 
ดีเลิศ ดี 

ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ 

ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 71 

12.26 17.55 38.74 20.71 10.74 

 
72.28 

ม.๒ 16.98 15.48 36.2 19.6 11.74 
ม.๓ 14.16 21.53 34.9 21.2 8.21 
ม.๔ 14.78 17.74 41.47 18.96 7.05 
ม.๕ 15.48 25.84 34.01 20.18 4.49 
ม.๖ 16.28 24.62 35.66 17.49 5.95 

รวมร้อยละเฉลี่ย 14.99 20.46 36.83 19.69 8.03 
 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- การประเมินของครูผู้สอนรายวิชาต่างๆ 

- บันทึกการท างาน/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 

- การน าเสนองาน/ชิ้นงาน/โครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

ตาราง ๑๗  แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ 

               คุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ 

ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 81 

30 30 20 20 0.00  
86.67 

 
ม.๒ 30 35 20 15 0.00 
ม.๓ 30 35 20 15 0.00 
ม.๔ 30 35 20 15 0.00 
ม.๕ 30 40 20 10 0.00 
ม.๖ 35 40 20 5 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 30.83 35.84 20 13.33 0.00 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- บันทึกการสอน การตรวจชิ้นงานของครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียนจาการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชาต่างๆ 

- รายงานการพัฒนานักเรียนโครงการพิเศษ(SMA/MEP) 

ตาราง ๑๘   แสดงจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมาย 
 ที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียน
ก าหนด 

นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ 
เท่ากับและสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย 2.0 1,416 ๑,๒๒๒ ๘๖.๓๐ 
๒. คณิตศาสตร์ 2.0 1,416 ๙๒๔ 65.28 
๓. วิทยาศาสตร์ 2.0 1,416 ๑,๑๒๑ ๗๙.๑๔ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.0 1,416 ๑,๒๐๔ ๘๕.๐๓ 
๕. ภาษาต่างประเทศ 2.0 1,416 ๑,๑๓๗ ๘๐.๓๓ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา 2.5 1,416 ๑,๒๗๒ ๘๙.๘๒ 
๗. ศิลปะ 2.5 1,416 ๙๐๘ ๖๔.๑๕ 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.5 1,416 ๑,๒๓๙ ๘๗.๔๘ 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



๒๑ 

 

ตาราง ๑๙ แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชา  ปีการศึกษา ระดับชั้น ม.๓  

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 ภาษาไทย 47.87 0.71 1.51 56.10 8.23 17.19 56.67 0.57 1.02 
คณิตศาสตร์ 24.46 -2.16 -8.11 26.79 2.33 9.53 25.45 -1.34 -5.00 
วิทยาศาสตร์ 31.05 -3.82 -10.95 36.54 5.49 17.68 29.09 -7.45 -20.39 
ภาษาอังกฤษ 27.31 -0.50 -1.80 27.97 0.66 2.42 28.31 0.34 1.22 
ค่าเฉลี่ยรวม  32.67 -1.44 -4.84 36.85 4.18 11.71 34.88 -1.97 -5.79 

ตาราง ๒๐  แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชา  ปีการศึกษา ระดับชั้น ม.๖   

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 ภาษาไทย 47.46 -6.05 -11.31 46.33 -1.13 -2.38 42.17 -4.16 -8.98 
คณิตศาสตร์ 19.20 -3.85 -16.70 26.58 7.38 38.44 22.44 -4.14 -15.58 
วิทยาศาสตร์ 25.02 -5.51 -18.05 27.79 2.77 11.07 28.17 0.38 1.37 
สังคมศึกษาฯ 32.45 -3.75 -10.36 34.22 1.77 5.45 36.58 2.36 6.90 
ภาษาอังกฤษ 21.75 -2.41 -9.97 25.65 3.9 17.93 22.98 -2.67 -10.41 
ค่าเฉลี่ยรวม  29.18 -4.31 -13.28 32.11 2.94 14.10 30.47 -1.65 -5.34 
ตาราง ๒๑  แสดงความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ    

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
ในการจัดการและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ 

การท างานหรืองานอาชีพ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ 

ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 81 

0 43.84 27.58 14.29 14.29 

83.74 

ม.๒ 0 38.39 32.14 15.18 14.29 
ม.๓ 11.03 48.9 22.79 5.15 12.13 
ม.๔ 0 30 57.14 10 2.86 
ม.๕ 10.6 58.06 26.57 4.17 0.6 
ม.๖ 6.42 60.55 28.44 0.92 3.67 

รวมร้อยละเฉลี่ย 4.68 46.62 32.44 8.29 7.97 



๒๒ 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

1. รายงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS 
2. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานอาชีพ 
3. แบบสรุปการส ารวจเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของงานแนะแนว 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 
5. รายงานโครงการ/กิจกรรมเสริมอาชีพ 

 

ตาราง ๒๒  แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนทีมี่คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ 

ระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 

91 

36.07 30.10 27.97 4.97 0.89 

97.47 

ม.๒ 28.05 30.00 37.89 3.47 0.60 
ม.๓ 25.23 28.33 43.65 2.79 0.00 
ม.๔ 30.10 50.13 18.79 0.80 0.18 
ม.๕ 26.17 45.51 26.86 1.46 0.00 
ม.๖ 38.89 29.45 31.66 0.00 0.00 
รวมร้อยละเฉลี่ย 30.75 35.58 33.41 2.92 0.38 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

   ข้อมูลจากแบบสรุปของงานกิจการนักเรียนได้แก่ 

- แบบสรุปการท ากิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
- สมุดบันทึกครูที่ปรึกษาประจ าชั้น 
- กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง 
- กิจกรรมกีฬาสี 
- กิจกรรมของหายได้คืน 
- กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ตาราง ๒๓  แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ 

ระดับดีขึ้นไป
รอ้ยละ 85 

53.69 43.36 2.65 0.29 0.00 

99.65 

ม.๒ 49.31 47.11 3.31 0.28 0.00 
ม.๓ 54.17 37.20 8.33 0.30 0.00 
ม.๔ 67.38 31.21 1.42 0.00 0.00 
ม.๕ 59.40 39.10 0.75 0.75 0.00 
ม.๖ 57.38 42.62 0.00 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 58.02 38.70 2.93 0.35 0.00 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

-  แบบสรุปกิจกรรมโครงการงานกิจการนักเรียน 

- แบบสรุปงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

- ประเพณีลอยกระทง 

- ประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ 

ตาราง ๒๔  แสดงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ 

           คุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ 

ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 85 

58.15 39.01 2.54 0.29 0.00 

99.65 

ม.๒ 56.85 39.81 2.86 0.48 0.00 
ม.๓ 56.51 36.27 6.81 0.41 0.00 
ม.๔ 68.71 29.88 1.42 0.00 0.00 
ม.๕ 56.48 42.01 0.85 0.66 0.00 
ม.๖ 56.35 43.65 0.00 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 58.16 38.35 3.14 0.35 0.00 



๒๔ 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- แบบสรุปกิจกรรมโครงการงานกิจการนักเรียน 

- แบบสรุปงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

- ประเพณีลอยกระทง 

- ประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ 

- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

ตาราง ๒๕ แสดงสุขภาวะทางร่างกาย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย 
ของตนเองให้แข็งแรง จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 91 

62.58 32.97 4.37 0.08 0.00 99.86 
ม.๒ 51.88 41.30 6.72 0.10 0.00 
ม.๓ 57.49 37.70 4.81 0.00 0.00 
ม.๔ 73.76 25.13 0.51 0.60 0.00 
ม.๕ 62.83 35.55 1.62 0.00 0.00 
ม.๖ 56.64 38.87 4.49 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 60.86 35.25 3.75 0.13 0.00 
 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้  

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ.ย.น้อย 

- โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 

- กิจกรรมกีฬาสี 

- ผลการทดสอบสมรรถทางกายของนักเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลานามัย  

 

 

 



๒๕ 

 

ตาราง ๒๖  แสดงสุขภาวะทางจิตสังคม  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ 

ระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 

90 

56.64 38.50 2.65 2.21 0.00 

98.6 
 

ม.๒ 58.95 37.74 3.03 0.28 0.00 
ม.๓ 58.33 34.52 4.04 3.10 0.00 
ม.๔ 76.60 19.77 1.42 2.22 0.00 
ม.๕ 54.89 43.00 0.75 0.61 0.00 
ม.๖ 54.10 43.50 2.40 0.00 0.00 
รวมร้อยละเฉลี่ย 59.92 36.17 2.51 1.4 0.00 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ข้อมูลงานแนะแนว 

- ผลการประเมิน SDQ ของครูที่ปรึกษา 

- รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๑.ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย 
ของตนเองให้แข็งแรงอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

๑.ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของ

นักเรียน 

๒.ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

๒.ความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียน 

 ๓. ผลการทดสอบระดับชาติบางกลุ่มสาระต้องพัฒนา

ให้สูงขึ้น 

     



๒๖ 

 

   ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 

         ๑).การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับครูต่างชาติ     

         ๒).รายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นการสร้างนวัตกรรม.     

         ๓).การสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

             ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  

๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน  

- โครงงานคุณธรรม 

- โครงการเส้นใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
2. กระบวนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 
1) โรงเรียนก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่ปฏิบัติได้จริงและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 2)ในการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาใช้หลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : 

RBM) และการบริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (School 

Quality Award: ScQA)  โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดยใช้ SWR 2 MODEL เป็นระบบการบริหารงานของโรงเรียน 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
Inputs 

 

 ผู้บริหาร 

 ครูและบุคลากร 

 นักเรียน 

 ภาคีเครือข่าย 

 งบประมาณ 

การด าเนินการ/

กิจกรรมProcesses  

 การน าองค์กร 

 การวางแผนกล

ยุทธ์ 

 การมุ่งเน้นผูเ้รียน 

 การวัดวิเคราะห์

ผลสัมฤทธิ์ 
Result 

 

 ผลผลติด้าน

คุณลักษณะ 

ผู้เรยีน Outputs  

 ผลลัพธ์ด้านความ           

พึงพอใจของ

ตัวช้ีวัดคุณภาพ องค์กรแห่งการ

ภาพที่ ๑  แนวคิดและหลักการบริหารจัดการ 



๒๗ 
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ระบบการบริหารงานโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

SWR 2 MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๒   แสดงโมเดล/กระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ซึ่งประกอบด้วย   

S หมายถึง System เป็นองค์ประกอบด้านความเป็นระบบของการด าเนินการที่ใช้วงจรควบคุมคุณภาพ
ของเดมม่ิง (Deming Cycle) เป็นตัวควบคุมได้แก่ ระบบที่มีการวางแผน  P (Plan) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
(Do) การประเมินตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงผลการด าเนินการ(Act) หรือ PDCA 

 W หมายถึง Willing การสร้างความตระหนัก ความเต็มใจในการด าเนินงานและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 R หมายถึง Relation Ship การสร้างเครือข่ายและร่วมมือพัฒนา 
 2 หมายถึง การเรียนรู้และบูรณาการ ประกอบด้วย  
 L หมายถึง Learning  ความรู้และทักษะใหม่ที่ได้มาจากการประเมิน การเรียนรู้ ประสบการณ์ และ
นวัตกรรม 
           I หมายถึง Integration   การบูรณาการและความสอดคล้อง เชื่อมโยงของระบบการวัดผล การ
ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนงาน 



๒๘ 

 

๒.๒ ผลการด าเนินงาน   

โรงเรียนได้น าระบบการบริหารจัดการดังกล่าวมาใช้เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายโดยทุกขั้นตอน
ของวงจรคุณภาพจะมีการสร้างความตระหนัก ความเต็มใจในการด าเนินงานของผู้ให้บริการและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายและมีการร่วมมือกันพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์กับผู้เรียนน าไปสู่
การเรียนรู้ท าให้เกิดความรู้ นวัตกรรม ประสบการณ์และทักษะที่มีการบูรณาการร่วมกันและมีความสอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับระบบการวัดผล การประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน โรงเรียนมีการด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง และเป็นแบบอย่างได้ 

    ๒.๓  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

- แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 

- รายงานโครงการอาคารสถานที่ 

- รายงานโครงการสัมพันธ์ชุมชน 

- รายงานการให้บริการชุมชน 

- รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตาราง ๒๗  แสดงผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ จ าแนกตามประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา* ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 

   ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับค่า

เป้าหมาย 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับค่า

เป้าหมาย 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

    ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับค่า

เป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับค่า

เป้าหมาย 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 

    การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับค่า

เป้าหมาย 



๒๙ 

 

ประเด็นพิจารณา* ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

    จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับค่า

เป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๓   แสดงกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                    และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลู
พื้นฐาน 
-  สภาพบริบทและความ
ต้องการของชุมชน  
-  วิเคราะห์ศักยภาพของ

2.วิเคราะห์หลักสตูร 
-  ก าหนดจดุประสงค์ของ
หลักสตูร  
-  ก าหนดเนื้อหาสาระ (สื่อ
,กิจกรรม) 
-  การจัดการเรียนการสอน 
- ก าหนดวิธีวัดและประเมินผล

3. ตรวจสอบคุณภาพ  
-  คณะท างานวิเคราะห์
หลักสตูร 
-  ผู้เชี่ยวชาญ 
-  ความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

 

5. การประเมินผลหลกัสูตร 
-  ผลทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 
 ประเมินระหว่างการจัดการเรยีนการสอน 
 ประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
-  ประเมินการจัดการเรียนการสอน 
 ประเมินเนื้อหาสาระ 
 ประเมินสื่อท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 ประเมินกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน  

4.น าหลักสูตรไปใช้  
-  เรียนรู้ด้วยตนเองฝึกทักษะ
กระบวนการคดิ วิเคราะห ์
-  มุ่งพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต 
สอดคล้องกับแนวปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
-  มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการ
แก้ปัญหา 
-  มีคณุธรรม  
-  ภูมิปญัญาท้องถิ่นและความ



๓๐ 

 

 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่ม เป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีกับชีวิตจริง ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนางานวิชาการด้านงาน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลข้อมูล
สารสนเทศของท้องถิ่นข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยครูที่ปฏิบัติหน้าที่หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานทะเบียน เพ่ือร่วมพิจารณา โครงสร้างหลักสูตร โดยมีผู้บริหารร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานด้วยความเห็นชอบ ซึ่งทางโรงเรียนเริ่มพิจารณาเป็นระดับชั้น ห้องเรียน แผนการเรียน 
มีการวางแผนการศึกษา 3 ปี และค านวณหน่วยกิตให้ผู้เรียนได้จบการศึกษาตามเกณฑ์ ตามช่วงชั้นทางท่ี 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ตัวแทนหลักสูตรกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ขยายผลโดยการประชุม
กลุ่มสาระแบบกลุ่มย่อย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการน ากระบวนการ Professional Learning Community (PLC) มาใช้
ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หนว่ยการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ ด าเนินการติดตามการจัดท าข้อมูล/
รูปเล่มหลักสูตร ให้เรียบร้อยโดยจัดท าเป็นเล่มหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ทั้งนี้ได้จัดท า
ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนและผู้อ านวยการโรงเรียน   ครูด าเนินการใช้หลักสูตรที่จัดท าขึ้น และได้รับการนิเทศติดตาม  งาน
พัฒนาหลักสูตร มีการด าเนินงานด้วยการวิจัยโดยประเมินผลการใช้หลักสูตรจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียนตาม
แผนการเรียน เพ่ือน าผลข้อมูลไปพัฒนา มีการเผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา ลงในเว็ปไซด์ของโรงเรียน 

ผลการพัฒนา 

            โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ผู้บริหาร  ครู 
และผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชา แนวด าเนิน  การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักสูตรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนิเทศติดตาม
การใช้หลักสูตรและน าผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  มีดังต่อไปนี้ 
 1.  โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1,2/1,3/1, 
 2.  โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2, 
1/3,2/2,2/3, 3/2 และ 3/3 
 3.  โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4- 10, 2/4- 10, 3/4- 10 
 4.  โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
       4/1, 5/1, 6/1 
 5.  โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2-3, 5/2-3, 6/2-3 
 6.  โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเน้น คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 , 6/4 



๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔  แสดงกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

กระบวนการพัฒนา 

    โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลามีการวางแผนการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความก้าวหน้า โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) หรือ 
ID Plan มาพิจารณา โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA ในการวางแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.คณะครูและบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของตนเอง แล้วน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็น
สารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญของบุคลากร 

2.น าสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญของบุคลากร ปรึกษากับ
ผู้บริหารเพ่ือวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากร 

3.ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจ โดย 
    3.1 จัดอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งในและนอกสถานศึกษา 
    3.2 เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ตามความสนใจ 
    3.3 เปิดโอกาสให้คณะครูและบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลดีต่อผู้เรียนได้ 

4.ให้คณะครูและบุคลากรน าผลจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองให้ด้านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
    4.1 ต่อตนเอง คือ พัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาให้ตนเองมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้
สูงขึ้น 
     4.2 ต่อผู้เรียน คือ น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผู้เรียน 



๓๒ 

 

    4.3 ต่อเพ่ือนร่วมงาน คือ น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

5.รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรให้ผู้บริหารทราบ อีกท้ังวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
ของกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

6.น าข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาตนเองของคณะครูและบุคลากร จัดเก็บเป็นสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๕  แสดงกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการ /กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบการ ทุกแห่ง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่งคงแข็งแรง 
และ ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น เพียงพอกับผู้เรียน และพร้อมใช้งาน จัด



๓๓ 

 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มี เพียงพอ และสะดวกต่อการ
ใช้งาน 
๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. กระบวนการนิเทศติดตามงาน 

2. โรงเรียนสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้

สวยงาม ร่มรื่น เพียงพอกับผู้เรียน และพร้อม
ใช้งาน 

2. เพ่ิมลานกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนที่ในการ

แสดงออก 

3.หลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความ 

   ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

- 

 

    ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 

         ๑) การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานมีผัง/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสอดรับกับระบบบริหาร

จัดการ   

         ๒) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน     

         ๓) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความช านาญในสายงานที่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและเลื่อนวิทยะฐานะ    

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ด าเนินการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  สามารถจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ครูมีการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรและจุดเน้นของสถานศึกษา มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ระบุ
แนวทางการวัดผลประเมินผลและการใช้สื่อไว้ชัดเจน ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝน 
ปฏิบัติ ท างานกลุ่ม มีการอภิปราย น าเสนอผลงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา สะท้อนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สร้าง
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนได้รับการกระตุ้นและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ มีการ
ตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์   การ



๓๔ 

 

ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์เป็นระยะ จัดให้นักเรียนประเมินตนเอง และใช้วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย รายงานข้อมูลความก้าวหน้าแก่นักเรียน และเสนอแนะผู้ปกครอง รวมทั้งใช้ข้อมูลการ
ประเมินนักเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ครูออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนบุคคลเน้น
ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ อย่างชัดเจน ดังนี้  
                 ๑.๑ ครูผู้สอนคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือน าผลมาออกแบบจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
นักเรียนอย่างต่อเนื่องให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการอ่าน เขียนและการคิดค านวณ  
       ๑.๒ ครูออกแบบการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสามารถวิเคราะห์ตัวเองก าหนดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมการเรียนการสอนบางส่วน 
      ๑.๓ ครูก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร และเพ่ิมเติมเป้าหมายตามความต้องการ
ของนักเรียน มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการมอบหมายงานที่หลากหลาย มีความท้าทาย สร้างสรรค์ 
ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่มได้สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษาก าหนด 

  ๑.๔ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้   ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
   ๑.๕ ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

   ๑.๖ ครูผูส้อนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนผู้ปกครอง 
เพ่ือใช้พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา 
     ๑.๗ ครูจัดท าพันธสัญญาพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านภาคีเครือข่าย ขั้นตอนการด าเนินงาน ตามองค์ประกอบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  สรุปผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือต่ ากว่าเป้าหมาย ปัญหาและข้อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนา และการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุน 

        1.8  โรงเรียนสนับสนนุจัดหาสื่อเพ่ือให้ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
       1.9 ครูผูส้อนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 1.10.ครูจัดกลุ่มเพ่ือให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 



๓๕ 

 

    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   

ตาราง ๒๘  แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. ครูท่ีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

    และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

81 84 สูงกว่าค่าเป้าหมาย+3 

๒. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรม 

    ได้จริง 

81 84.80 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
+3.80 

๓. ครูมรีูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมี 

    ความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

81 80 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย-1 

๔. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น 

    สรุปองค์ความรู ้

80 84 สูงกว่าค่าเป้าหมาย+4 

๕. ผู้เรียนได้รับการฝึกน าเสนอผลงาน 80 84.80 สูงกว่าค่าเป้าหมาย+4.8 

๖. ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 80 83.20 สูงกว่าค่าเป้าหมาย+3.2 

๗. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 

    ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

85 88 สูงกว่าค่าเป้าหมาย+3 

๘. ครูมีการน าภูมิปัญญาท้องถิน่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 81 83.20 สูงกว่าค่าเป้าหมาย+2.2 

๙. ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

    จากสื่อท่ีหลากหลาย 

85 91.20 สูงกว่าค่าเป้าหมาย+6.2 

๑๐. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 85 91.20 สูงกว่าค่าเป้าหมาย+6.2 

๑๑. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 

      น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

85 88.80 สูงกว่าค่าเป้าหมาย+3.8 

๑๒. ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 

      ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

85 91.20 สูงกว่าค่าเป้าหมาย+6.2 

๑๓. ครูมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนไปใช้ 

      พัฒนาการเรียนรู ้

85 92 สูงกว่าค่าเป้าหมาย+7 

๑๔. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

      และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

      การจัดการเรียนรู ้

85 90.40 สูงกว่าค่าเป้าหมาย+5.4 



๓๖ 

 

    ๒.๓  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
2) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4) เอกสาร ปพ.4 
5) ตารางสอน(คาบ PLC กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งาน) 
6) หลักสูตรสถานศึกษา 
7) แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ชิ้นงานหรือผลงานของผู้เรียน สื่อการเรียนการสอน และการ
สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

8) กิจกรรมการสอนปรับพ้ืนฐาน  

9)รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 10)กิจกรรมสิริวัณวรีปริทรรศน์  

11.)รายงานการด าเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
  12.)รายงานพันธสัญญาพัฒนาผู้เรียน 

 จุดเด่นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น 
2. ครูจัดท าพันธสัญญาพัฒนาผู้เรียน 

 

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๑. การสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้นม. 1 ๑.การจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนหลังสอบ 

๒.ครูทุกคนท าพันธสัญญาพัฒนาผู้เรียน ๑ รายวิชา ๒. การท าพันธสัญญาของครูทุกรายวิชาที่สอน 

    

   ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 

         ๑) น ากระบวนการ PLC มาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ 

         ๒) ครูผู้สอนจัดท าsite เพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา    

         ๓) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเต็ม

รูปแบบ 

     



 

ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  

สังเคราะห์  น าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(๔ ปี)  ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน  

ดังนั้น  จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม

ของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและ

ความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 

 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของผู้เรียน 
1.  นักเรียนมีทักษะในการคิดน ามาสู่

โครงงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ

คุณธรรมอัตตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
3. นักเรียนมีทักษะวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพ 
4. นักเรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี 

สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

3. โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

 

 คุณภาพของผู้เรียน 
1. นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและผลทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่

สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนให้
สูงขึ้น เช่น มหาวิทยาลัย,หน่วยงานอ่ืนๆที่สามารถให้
การสนับสนุนทั้งด้านความรู้และงบประมาณในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนได้ 

2. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 

3. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4. ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
5. โรงเรียนควรพัฒนาด้านอาคารสถานที่เพ่ือ

รองรับจ านวนห้องเรียนที่เพ่ิมขึ้น 
 

 

 

 

 



๓๘ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 

1. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวน 
การเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนผ่านกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ พัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการ
ก ากับดูแลจากครูที่ปรึกษา  

3. คร-ูบุคลากรมีความรู้และศักยภาพพร้อมที่จะ
รับการพัฒนา 

4. นักเรียนส่วนใหญ่มีศักยภาพพร้อมที่จะรับ 
การพัฒนา 
5. โรงเรียนมีความพร้อมและเปิดโอกาสให้นักเรียน

เลือกเรียนภาษาที่ 2 กับเจ้าของภาษา 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

1. โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัย

เพ่ือการศึกษาและแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
2. โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูมีความสามารถใน 

การผลิตสื่อเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 
3. ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพ

อยู่อย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 1 

1. พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ 

2. เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
3. ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เต็มตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 2 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพตามแนวทางการด าเนินงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(OBECQA) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 



๓๙ 

 

3. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อและอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย อย่างปลอดภัยและพอเพียง 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 3 

1. ครูน าผลสะท้อนจากการจัดการเรียนการสอน มาเป็นประเด็นในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

2. ก าหนดให้ครูผู้สอนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน ทุกห้องเรียน มีการจัดสื่อและอุปกรณ์ที
เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกบริการนักเรียน 

3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะ มีความเป็นมืออาชีพ 
เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

ความต้องการช่วยเหลือ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1. วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
2. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรืองบประมาณในการจัดหา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

2. การพัฒนาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคนิคการสอนให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอย่างเป็นระบบ จากหน่วยงานต้นสังกัด 

3. จัดสรรทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและพร้อมต่อการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัย และการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  

2. สนับสนุนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนวิทยากรและการน านักเรียน
ไปแหล่งเรียนรู้ 

 

  



 

ส่วนที่ ๔ 

ภาคผนวก 
 

 เรื่อง/กระบวนการที่ต้องการให้ สมศ.ประเมินความโดดเด่น  (ถ้ามี) 
โครงการและกิจกรรมการ   :   พัฒนาทักษะการสวดมนต์หมู่ ควบคู่มารยาทไทย  

                                    ด ารงไว้เอกลักษณ์ชาติ โดยใช้กระบวนการพี่ฝึกซ้ าน้องย้ าทวน 

 ชื่อเจ้าของผลงาน   :   นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
โรงเรียนและหน่วยงาน    :   โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา    
สังกัด                        :   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
๑. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 
 การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่ง  เป็นกุศโลบายส าคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจท าให้ทุกคนคิด ท าด้วยเมตตา  มุ่งดี  มุ่งเจริญต่อกัน  เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ความสามัคคี  ที่ท าให้เกิดความพร้อมเพรียงในหมู่ผู้นับถือศาสนา  เป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนิกชนกับ
หลักธรรมค าสอนเข้าด้วยกัน  
 “ มารยาท ” หมายถึง กิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผน 
อันมารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยา วาจาต่าง ๆ เช่น การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การรับของส่งของ การ
ท าความเคารพ การแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให้และรับบริการ การทักทาย การสนทนา 
การใช้ค าพูด การฟัง การใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ  การไปลามาไหว้ 
มารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทายเวลาพบปะกันหรือลาจากกัน " การไหว้ ” เป็นการแสดงถึงความมี
สัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกเหนือจากการกล่าวค าว่า " สวัสดี ” แล้วยังแสดงออกถึง
ความหมาย " การขอบคุณ ” และ " การขอโทษ ” การไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพ มิตรไมตรี ที่เป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งนับวันจะค่อย ๆ เลือนลางออกไปจากสังคมไทย ด้วยเยาวชนไทยส่วนใหญ่
รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมายึดถือปฏิบัติ เช่น การทักทายกันด้วย การจับมือ ด้วยการผงกหัวหรื อพยักหน้า
ต้อนรับกัน โดยปกติความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นวัฒนธรรมไทยที่แสดงความเคารพด้วยการไหว้ผู้อาวุโส หรือ
การรับไหว้ผู้อาวุโสน้อย ปัจจุบันกลายเป็นวัฒนธรรมที่เกิดเฉพาะกลุ่ม แทนที่จะเป็นวัฒนธรรมในสังคมของคน
ทุกชนชั้นด้วยสาเหตุที่เยาวชนไทยมองข้ามวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ส่งผลให้การปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทใน
สังคมไทยผิดเพี้ยนไป 
 สภาพสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านสภาพแวดล้อมสู่ยุคโลกาภิวัตน์มีการตื่นตัว

ทางด้านเทคโนโลยีกับการสื่อสาร ส่งผลท าให้เยาวชนไทยสามารถรับรู้ข่าวสารและรับเอาวัฒนธรรมของ

ชาวต่างชาติเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้นจนละเลยวัฒนธรรมและมารยาทอันดีงามของไทยไป ดังนั้นเพ่ือ



๔๑ 

 

เป็นการรักษาและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทยเราจึงควรปลูกจิตส านึกให้เยาวชนไทยได้มี

ความรู้ที่ถูกต้องควบคู่กับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นไทย ในการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม จึงน าสาระพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับสาระหน้าที่พลเมืองเพ่ือจัดการเรียนการ

สอนให้นักเรียนได้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้สอนจึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสวดมนต์หมู่ ควบคู่มารยาทไทย ด ารงไว้

เอกลักษณ์ชาติ โดยใช้กระบวนการพ่ีฝึกซ้ าน้องย้ าทวน เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมด้านจริยธรรมที่ดีงามให้กับ

นักเรียน ควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการ และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ เอกลักษณ์

วัฒนธรรม ตลอดจน ประเพณีท่ีดีงามของไทย การด ารงตนเป็นผู้มีมารยาทมีค่าควรแก่การยกย่อง 

 

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 

 ๑. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยตลอดจนตระหนักถึงมารยาทที่ดีงามของชาติ                                                                                                          

๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านมารยาทไทยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

 ๓. เพ่ือฝึกให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  ทั้งบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง 
สรภัญญะ และสวดมนต์แปลท าวัตรเช้า-เย็น เพ่ือให้ทราบความหมายของบทสวดและสามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  ๔. เพ่ือให้โรงเรียนได้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ สืบสานการ

สวดมนต์หมู่และด้านมารยาทไทย 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

   - นักเรียนทุกคน ได้ฝึกทักษะด้านมารยาทไทยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

   - นักเรียนที่นับถือพุทธศาสนาทุกคน ได้สวดมนต์ไหว้พระ และฝึกจิตอย่างต่อเนื่อง เป็นการ

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี ศีล สมาธิ และปัญญา ท าให้มีสมาธิในการเรียนและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

   - นักเรียนร้อยละ ๘๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของ

สถานศึกษา 

 เชิงคุณภาพ 

   - นักเรียนมีทักษะด้านมารยาทไทยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 



๔๒ 

 

   - นักเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระ และฝึกจิตอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี 

ศีล สมาธิ และปัญญา ท าให้มีสมาธิในการเรียนและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

   - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินงานตามกระบวนการ “พ่ีฝึกซ้ า น้องย้ าทวน” 

  ๑. เปิดใจเรี ยนรู้ รับสมัครนักเรี ยนแกนน าจากทุกห้องเรียนที่ สนใจจะฝึกทักษะ                    

  ๒. พ่ีรับน้อง รุ่นพ่ีในการฝึกทักษะต้อนรับรุ่นน้องท าให้เกิดความรู้สึกเป็นญาติพ่ีน้องกัน                  

มีความเป็นกันเอง น าไปสู่ความรัก ความสามัคคีในกลุม่ฝึกทักษะ 

  ๓. “ครูเป็นสื่อ สื่อเป็นครู ดูตัวอย่าง”ครูศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่จะฝึกทักษะการสวดมนต์หมู่ 

และทักษะมารยาทไทยตามรูปแบบของกระทรวงวัฒนธรรมจนเข้าใจและน าสู่การสาธิตให้กับนักเรียน                         

  ๔. “พ่ีฝึกซ้ า น้องย้ าทวน” การฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง โดยให้นักเรียนแกนน าเป็นต้นแบบใน

การฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนคนอ่ืนๆได้ปฏิบัติตามตัวอย่างจนเกิดทักษะและความช านาญและโดยมีครูที่เป็น

ต้นแบบด้านมารยาทไทยและสวดมนต์คอยให้ค าชมเชยเมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและสวยงาม 

  ๕. “ความรู้ ความเข้าใจแบบถาวร” ประเมินผล ผ่าน/ไม่ผ่าน/ปรับปรุง โดยใช้ทฤษฎีการหยั่ง

เห็นให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกซ้อมแสดงบทบาทสมมติให้ปฏิบัติเหมือนจริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งนักเรียนจะได้

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่อง นักเรียนได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจนสามารถ

ปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสมมากที่สุด 

  ๓.๒ การด าเนินงานตามกิจกรรม (ตามวงPDCA) 

  ๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  ๑.๑ ประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายงาน

วิชาการ งานกิจการนักเรียน และครูที่ปรึกษาของทุกห้องเรียนเพ่ือคัดเลือกนักเรียนแกนน าฝึกปฏิบัติทักษะ

มารยาทไทยและการสวดมนต์  

  ๑.๒ แจ้งจุดมุ่งหมายในการฝึกทักษะมารยาทไทยและสวดมนต์ฝึกสมาธิให้กับนักเรียน 

  ๑.๓ เตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกทักษะ  

  ๒. ขั้นด าเนินการ (Do)  

 ๒.๑ ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงตามรูปแบบขั้นตอนทุกรายการหลาย ๆ ครั้งจะได้ผลที่ 

พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมการฝึกทักษะมารยาทไทย และสวดมนต์ฝึกสมาธิให้กับนักเรียนโดยใช้

การบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

   ๒.๑.๑ นักเรียนแกนน า น านักเรียนทุกคนฝึกสมาธิก่อนเรียนวันละ ๕ นาที บริเวณ

หน้าเสาธงก่อนเข้าห้องเรียน 



๔๓ 

 

   ๒.๑.๒ นักเรียนทุกคนสวดมนต์ ฝึกสมาธิในคาบประชุมระดับของวันอังคารทุก

สัปดาห์  

   ๒.๑.๓ นักเรียนแกนน าฝึกทักษะมารยาทไทยให้กับนักเรียนทุกคนบริเวณหน้า เสาธง

ก่อนเข้าห้องเรียน และในคาบประชุมระดับ 

    ๒.๑.๔ จัดกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ เช่น  

 - จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยในงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียน 

 - การฝึกซ้อมนักเรียนด้านมารยาทไทย และสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ

รัตนตรัยท านองสรภัญญะ เพื่อเข้าร่วมประกวดซึ่งจัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

                      - การฝึกซ้อมนักเรียนสวดมนต์แปลอังกฤษ เข้าร่วมประกวดตามที่ สพฐ.จัด

ขึ้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

  ๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา (Check) 

   ๓.๑ ตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของนักเรียน 

   ๓.๒ ดูผลงานที่ปรากฏและประเมินผลงาน 

  ๔. ขั้นสรุปและรายงาน (Action) 

   ๔.๑ สรุปอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา 

   ๔.๒ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   ๔.๓ สรุปและรายงานผลเป็นระยะ 

 ๓.๓ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

  ด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบ PDCA นักเรียนมีผลงานที่ปรากฏอย่างน้อย ๒-๓ ครั้ง/สัปดาห์ 

 ๓.๔ ขั้นประเมินผล ผลงานที่ปรากฏ / ประเมินผลจากรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ 
 

๔. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลจากการด าเนินงานการพัฒนาทักษะการสวดมนต์หมู่  ควบคู่มารยาทไทย ด ารงไว้เอกลักษณ์ชาติ 

โดยใช้กระบวนการพ่ีฝึกซ้ าน้องย้ าทวนของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความสามารถ และมีทักษะการสวดมนต์

หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ การสวดมนต์แปลบาลี – อังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และมี

ทักษะด้านมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบส านักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ส่งผลให้

ความสามารถของนักเรียนเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับจากชุมชน บุคคลทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ ดังนี้  

 

 

 

 



๔๔ 

 

๔.๑ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

- นักเรียนมีทักษะการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ การสวดมนต์แปลบาลี – 

อังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และมีทักษะด้านมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบส านักงานวัฒนธรรม

แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 

การสวดมนต์แปลบาลี – อังกฤษ และการประกวดมารยาทไทยระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศ

อย่างต่อเนื่อง 
- นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของชาติร่วมกัน

อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมของไทย 

- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
 

๔.๒ ผลที่เกิดกับครู 

- ครูมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและพัฒนาตนเองสู่

ครูมืออาชีพ 

- ครูได้พัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

- ครูได้รับการยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัล ประเภทครดูีเด่น 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ในวันครูประจ าปี ๒๕๖๒  

   ๔.๓ ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 

- ท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและศรัทธา ต่อผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

๔.๔ ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

- ชุมชนมีความม่ันใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

- ชุมชนมีความภาคภูมิใจศรัทธาต่อโรงเรียนและช่วยกันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านการจัดกิจกรรม

ของโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
 

๕. ปัจจัยความส าเร็จ  

 ๑. คณะผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านงบประมาณและให้ก าลังใจอย่างเต็มที่  

๒. ครูทุกคนให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวก ในการด าเนินงานการฝึกทักษะสวดมนต์หมู่

สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ทักษะการสวดมนต์แปลบาลี – อังกฤษ ทักษะด้านมารยาทไทยสู่

ความเป็นเลิศของนักเรียน  

 ๓. นักเรียนรุ่นพี่ให้ความร่วมมือรวมถึงนักเรียนทุกคนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม  

 ๔. ผู้ปกครองชุมชนชื่นชมยินดีและพึงพอใจพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างดียิ่ง  



๔๕ 

 

 ๕. ครูและนักเรียนต้องเสียสละทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับการฝึกซ้อม  
 

๖. บทเรียนทีไ่ด้รับ (Lesson Learned)  

๑. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการเรียนรู้

หลาย ๆ ด้านอย่างหลากหลาย 

๒.โรงเรียนได้พัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความ

เป็นไทยมากยิ่งขึ้น 

๓. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น  
 

แนวทางการพัฒนา 

- น ากิจกรรมการพัฒนาทักษะการสวดมนต์หมู่ ควบคู่มารยาทไทย ด ารงไว้เอกลักษณ์ชาติ โดยใช้

กระบวนการพ่ีฝึกซ้ าน้องย้ าทวน ของนักเรียนไปบูรณาการในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ หรือกิจกรรม

ชุมนุมตามความสนใจ  
 

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

การเผยแพร่ 

 - ได้เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซน์ของโรงเรียนและ Face Book  

 - จัดนิทรรศการของกลุ่มสาระ/งานเปิดบ้านวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 การประกวดมารยาทไทย ระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

โครงการธนชาติ ริเริ่ม ..... เติมเต็ม  เอกลักษณ์ไทย  ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครั้งที่  ๔๘  ประจ าปี  ๒๕๖๒  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

 

 

ฝึกทักษะด้านมารยาทไทยให้กับนักเรียนแกนน าของทุกห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         



๔๘ 

 

 

นักเรียนแกนน าสาธิตและฝึกมารยาทการไหว้ให้กับนักเรียนทุกคนบริเวณหน้าเสาธง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

 

 

การเผยแพร่ความรู้ด้านมารยาทไทย และสวดมนตแ์ปลสู่ชุมชุน  

 

1.นักเรียนกลุ่มแกนน าสาธิตและฝึกมารยาทการไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคนขัน ต.คูหาใต้  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 

2. นักเรียนกลุ่มแกนน าสาธิตและฝึกมารยาทการไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ ต.เขาพระ  อ.รัตภูมิ จ.

สงขลา 

3. นักเรียนกลุ่มแกนน าสาธิตและฝึกมารยาทการไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด  จ.

นครศรีธรรมราช 

4. นักเรียนกลุ่มแกนน าสวดมนต์แปลอังกฤษได้ฝึกทักษะด้านการสวดมนต์แปลอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน

คลองขุด  ต.คลองขุด  อ.เมืองสตูล  จ.สตูล 

5. นักเรียนกลุ่มแกนน ามารยาทไทย และแกนน าสวดมนต์แปลอังกฤษน าเสนอผลงานให้กับหน่วยงานและองค์กร

ภายนอกและคณะผู้ประเมินกิจกรรมต่างๆ 

 

  

  

 



๕๐ 

 

  

            
 

 



๕๑ 

 

ตาราง ๒๙   แสดงผลงานที่ต้องการประเมินความโดดเด่นในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   

ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ* 

C1 C2 C3 
ความสามารถด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม  
เรื่อง พัฒนาทักษะการสวดมนต์หมู่ ควบคู่มารยาทไทย  

      ด ารงไว้เอกลักษณ์ชาติ โดยใช้กระบวนการพ่ีฝึกซ้ าน้องย้ าทวน 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒/ URL/SWR2.ac.th/

งานประกันคุณภาพ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒/ 

URL/SWR2.ac.th/งานประกันคุณภาพ 

 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ URL/SWR2.ac.th/งานประกันคุณภาพ 

 ประกาศค่าเป้าหมาย/ URL/SWR2.ac.th/งานประกันคุณภาพ 

 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ URL/SWR2.ac.th/งานประกัน 

   คุณภาพ 

 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน/ URL/SWR2.ac.th 

 ภาพกิจกรรม/URL/SWR2.ac.th 

 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

คณะผู้จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

1. นางณวลน้อย  บัวเงิน   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวขนิษฐา บุญเตโช   รองประธานกรรมการ 
  3. นางซารียา  จิสวัสดิ์   กรรมการ 
  4. นางสาวกุญลดา จันทร์สว่าง  กรรมการ 
  5. นางสาวจุรีพร  ขวัญปาน  กรรมการ 
  6. นางสาวจรรยา แก้วหนู   กรรมการ 
  7. นางจิราวรรณ  โสพิกุล   กรรมการ 
                     8. นางสาวหทัยชนก       เพชรนุ้ย     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 


