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บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกัน
พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  มีมติให้
ความเห็นชอบและให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องได้ 
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ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ 
 
 

ลงช่ือ.................................................................. 
                    ( นายสมพร  ทองศรีจันทร์ ) 

        คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ 
 
 

ลงช่ือ.................................................................. 
                        ( นายวิรัช  ชูสิน ) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ข 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 ช่ือโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ท่ีต้ัง ๑๔๙ หมู่ท่ี ๗ ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวง ศึกษาธิการ  โทรศัพท์/ โทรสาร ๐๗๔ -๒๕๖๑๑๗ เว็บไซต์โรง เรียน http://swr2.ac.th                 
E-mail : siriwanwari2sk@gmail.com เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ช่ือผู้บริหารโรงเรียน นายวิรัช ชูสิน เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑-๙๕๙-๑๘๘๘ 
 โรงเรียนได้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง มีการ
บริหารจัดการท่ีคุณภาพมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันตนเอง พร้อมท่ีจะรับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจ าเป็นของถานศึกษา โดย
สะท้อนคุณภาพความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓. จัดให้มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ๕. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบและจัดส่งรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๖. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากรายงานประเมินตนเองและค าแนะน าจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ปรากฏว่าผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑
ดังนี้ 
 ๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินระดับ ดีเลิศ 
  โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการพันธสัญญาพัฒนาผู้เรียน ( Master plan of teacher project ) 
และการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องให้นั กเรียนสามารถวิเคราะห์ มี
ความสามารถในการอ่าน เขียน และคิดค านวณ นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) มีค่า
พัฒนาสูงขึ้นนอกจากนี้ นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนด
เพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉล่ียร้อยละ ๘๕.๙๒ 
  นอกจากนี้ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงเรียนได้น าโครงงานโรงเรียนคุณธรรม น าสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา มีการก าหนดอัตลักษณ์โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา รักษาตนเองให้ปลอดภัยจากอบายมุขและ
อันตรายจากสภาพสังคมและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม 
  การบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ใช้หลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Result Based 
Management : RBM ) และการบริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดยใช้ KANKRAOW MODEL เป็นระบบการบริหารงานของ
โรงเรียน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย โดยทุกขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA จะมีการสร้างความ
ตระหนัก ความเต็มใจในการด าเนินงานของผู้ให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ท าให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายและมีการร่วมมือกันพัฒนา เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับผู้เรียนน าไปสู่การเรียนรู้ท าให้เกิดความรู้ 
นวัตกรรม ประสบการณ์และทักษะท่ีมีการบูรณาการ เช่ือมโยงกับระบบการวัดผล การประเมินเพื่อปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการท างาน โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนโรงเรียน ใช้กระบวนการ KANKRAOW MODEL ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโรงเรียนใช้
พันธสัญญาพัฒนาผู้เรียน  ( Master plan of teacher project ) 
     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการประเมินระดับ  
ดีเลิศ 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเองด้านการ
จัดการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับ
นักเรียน มีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรและจุดเน้นของสถานศึกษา ด าเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝน ปฏิบัติ ท างานกลุ่ม มีการอภิปราย น าเสนอผลงานด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา สะท้อนความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีได้เรียนรู้ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนได้รับการ
กระตุ้นและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ท้ังความรู้ความเข้าใจ 
การประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์และใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายรายงานข้อมูลความก้าวหน้าแก่นักเรียนและเสนอแนะผู้ปกครอง รวมท้ังใช้ข้อมูลการประเมิน
นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒. หลักฐานการสนับสนุน 
     ๑. นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองพระนิพนธ์ในสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสกิจกรรมวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
     ๒. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตอง ประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง 

    ๓. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตอง ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง 
    ๔. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กฬีาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง 
    ๕. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๔๐๐ ม. ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
    ๖. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิ่งกระโดดไกลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
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    ๗. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ ม. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
    ๘. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
    ๙. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งกระโดดไกลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
    ๑๐. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งกระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
    ๑๑. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุ่มน้ าหนักหญิง รุ่นไม่เกิน ๑๔ ปี 
    ๑๒. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี 
    ๑๓. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ขว้างจักรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี 
    ๑๔. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ ม. หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี 
    ๑๕. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท

เนตรนารีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
    ๑๖. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท

เนตรนารีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
    ๑๗. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 

เขต ๙ 
    ๑๘. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ 
    ๑๙. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ 
    ๒๐. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 
    ๒๑. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางแบบ 3D ประเภทบิน

นาน ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 
    ๒๒. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 
 ๓. แผน/แนวทางพัฒนาคุณภาพ 
     ๑. การสร้างความตระหนักเพื่อให้ครูเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนเพื่อรับรองการพัฒนา
และเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้าน 
     ๒. การจัดอบรมครูเพื่อจัดน านวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษาเพ่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     ๓. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการเพื่อลดภาระของผู้เรียน 
     ๔. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นรูปธรรมและมีความหลากหลายมากขึ้น 
     ๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๖. การน ากระบวนการ PLC มาใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนางานของโรงเรียน 
     ๗. ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาเพื่อเกิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
     ๘. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
     ๙. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและขับเคล่ือนสู่ความเป็นเลิศ 



จ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

     ๑๐. โครงงานคุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุนและขยายผลสู่ชุมชน 
     ๑๑. โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC  
     ๑๒. โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ค าน า 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา

ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
ตลอดจนเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง แนวปฏิบัติการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีระบุว่าให้สถานศึกษาระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ด าเนินการในข้อ ๒.๖ จัดท ารายงงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นประจ าทุกปี   

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ส่วนท่ี ๓  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และส่วนท่ี ๔ ภาคผนวก 
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้  และหวังว่า
เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน         
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ในปีต่อ ๆ ไป รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
และให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม  หน่วยงานต้นสังกัดมีฐานข้อมูลส าคัญในการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และโรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
             ( นายวิรัช  ชูสิน ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

           ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

สารบัญ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 หน้า 

ค าน า ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญภาพ ญ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
            ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
            ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๒ 
            ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน ๕ 
            ๑.๔ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และวิทยากรท้องถ่ิน ๖ 
            ๑.๕ ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๘ 
            ๑.๖ ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๙ 
            ๑.๗ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สี่) และข้อเสนอแนะ ๙ 
            ๑.๘ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ๑๒ 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
           ผลการประเมินโดยภาพรวม  ๑๓ 
           มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑๔ 
                              ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ๑๖ 
                              คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๒๖ 
           มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓๑ 
           มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓๙ 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ  
           สรุปผล ๔๓ 
           แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน ๔๔ 
           ความต้องการช่วยเหลือ ๔๔ 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก   
           ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๔๕ 
คณะผู้จัดท า ๕๐ 
  



ซ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

สารบัญตาราง 
 หน้า 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง ๒ 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ๒ 
ตารางท่ี ๓ แสดงจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามรายวิชาท่ีสอน ตามมาตรฐานวิชาเอก  ๓ 
              ภาคเรียนท่ี ๑  
ตารางท่ี ๔ แสดงจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามรายวิชาท่ีสอน ตามมาตรฐานวิชาเอก  ๔ 
              ภาคเรียนท่ี ๑  
ตารางท่ี ๕ แสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันเรียนและเพศ  ๕ 
              ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ตารางท่ี ๖ แสดงจ านวนนักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะและเพศ ๕ 
ตารางท่ี ๗ แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๖ 
              ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ตารางท่ี ๘ แสดงค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๘ 
              ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา  
ตารางท่ี ๙ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ๙ 
ตารางท่ี ๑๐ แสดงผลการประเมินความโดดเด่นในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ๑๒ 
ตารางท่ี ๑๑ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา ๑๒ 
ตารางท่ี ๑๒ แสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง  ๑๖ 
               จ าแนกตาม ระดับช้ันและระดับคุณภาพ  
ตารางท่ี ๑๓ แสดงความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย จ าแนกตามระดับช้ันและระดับ ๑๗ 
               คุณภาพ  
ตารางท่ี ๑๔ แสดงความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ จ าแนกตามระดับช้ันและระดับ ๑๗ 
               คุณภาพ  
ตารางท่ี ๑๕ แสดงความสามารถในการคิดค านวณ จ าแนกตามระดับช้ันและระดับคุณภาพ ๑๘ 
ตารางท่ี ๑๖ แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย ๑๙ 
               แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา จ าแนกตามระดับช้ันและระดับคุณภาพ  
ตารางท่ี ๑๗ แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จ าแนกตามระดับช้ันและระดับคุณภาพ ๒๐ 
ตารางท่ี ๑๘ แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ าแนกตาม    
                ระดับช้ันและระดับคุณภาพ 

๒๑ 

ตารางท่ี ๑๙ แสดงจานวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับช้ันท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ๒๒ 
                กว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
                ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 
 



ฌ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

สารบัญตาราง ( ต่อ ) 
 หน้า 
ตารางท่ี ๒๐ แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและ ๒๓ 
                ปีการศึกษาระดับช้ัน ม.๓  
ตารางท่ี ๒๑ แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและ ๒๔ 
                ปีการศึกษาระดับช้ัน ม.๖  
ตารางท่ี ๒๒ แสดงความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ จ าแนกตามระดับช้ันและ ๒๕ 
                ระดับคุณภาพ  
ตารางท่ี ๒๓ แสดงคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับช้ัน ๒๖ 
                และระดับคุณภาพ  
ตารางท่ี ๒๔ แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จ าแนกตามระดับช้ันและระดับ ๒๗ 
                คุณภาพ  
ตารางท่ี ๒๕ แสดงการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย จ าแนกตาม   ๒๘ 
                ระดับช้ันและระดับคุณภาพ  
ตารางท่ี ๒๖ แสดงสุขภาวะทางร่างกาย จ าแนกตามระดับช้ันและระดับคุณภาพ ๒๙ 
ตารางท่ี ๒๗ แสดงสุขภาวะทางจิตสังคม จ าแนกตามระดับช้ันและระดับคุณภาพ ๓๐ 
ตารางท่ี ๒๘ แสดงผลการประเมินจ าแนกตามประเด็นพิจารณา ๓๔ 
ตารางท่ี ๒๙ แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๔๐ 
                จ าแนกตามประเด็นพิจารณา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ญ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

สารบัญภาพ 
 หน้า 

ภาพที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๒ 
ภาพที่ ๒  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET )  ๒๓ 
            ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
ภาพที่ ๓ ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET )   ๒๔ 
            ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
ภาพที่ ๔ แสดงกระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๓๕ 
ภาพที่ ๕ แสดงกระบวนการพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร ๓๖ 
           สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ภาพที่ ๖  แสดงกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๓๗ 
ภาพท่ี ๗ แสดงกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ๓๘ 
ภาพที่ ๘ แสดงโมเดล/กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 
 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสม
บูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนั้นพระราชอิสริยยศ  
สมเด็จพระบรม-โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นายโกวิทย์วรพิพัฒน์  อธิบดี
กรมสามัญศึกษาและคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อรับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  จ านวน 
๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท(เจ็ดล้านบาทถ้วน) ท้ังนี้พระองค์ทรงต้ังปณิธานไว้ว่าจะทรงน าพระราชทรัพย์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ราษฎรเป็นส่วนรวม และยังน าความเจริญให้แก่ประเทศชาติ  ในการนี้พลเอกสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และเพื่อเป็นการ
พัฒนาการศึกษาของเยาวชนผู้ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคตจึงทรงมีพระราชด าริท่ีจะน าพระราชทรัพย์            
ท่ีรวบรวมขึ้นไว้นี้ไปสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคต่างๆ ของประเทศประกอบกับกรมสามัญศึกษา  มี
โครงการท่ีจะขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ียากจนประชาชนมีรายได้ต่ า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่กรมสามัญศึกษา เพื่อทรงร่วมในการจัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา        
จ านวน ๖ โรงเรียนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้แก่โรงเรียนดังกล่าวทั้ง ๖ โรงเรียนสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โทรศัพท์ ๐๗๔ – ๒๕๖๑๑๗ โทรสาร ๐๗๔ – ๒๕๖๑๑๗ e-mail : siriwanwari2sk@gmail.com             
เว็บไซต์โรงเรียน http://www.swr2.ac.th เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
แผนท่ีการเดินทางโดยสังเขป* 
 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  



๒ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  ( ระบุข้อมูล ณ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ) 
๑) จ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง  รวม ๓ คน  ได้แก่ 

ตารางท่ี ๑  แสดงจ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง   
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
ด ารงต าแหน่ง 

ท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 
ว/ด/ป 

โทรศัพท์ 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

๑. นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

๐๖๑-๙๕๙-๑๘๘๘ ปริญญาโท 
กศม.บริหาร
การศึกษา 

๒. นายสาโรช  แก้วมณี รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๐๘๖-๙๖๑-๑๑๕๓ ปริญญาโท 
กศม.บริหาร
การศึกษา 

๓. นางกรธิดา  สงนุ้ย รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๐๘๖-๒๙๖-๖๑๔๗ ปริญญาโท 
กศม.บริหาร
การศึกษา 

 

๒)  จ านวนครูและบุคลากรอื่น ๙๐ คน  ได้แก่ 
 

ตารางท่ี ๒  แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

    จ านวน 
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ข้าราชการครู  (คน)  พนักงาน
ราชการ
(คน) 

ครูอัตราจ้าง
(คน) 

บุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น 

(คน) 
มีตัว 

อยู่จริง 
มาช่วย
ราชการ 

ไปช่วย
ราชการ 

สูงกว่าปริญญาตรี  ๒๒ - - - ๑ - 
ปริญญาตร ี ๕๖ - - - ๑ ๓ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - - ๗ 
อื่น ๆ (ระบุ) - - - - - - 
 

๓)  จ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละค่าเฉล่ียจ านวนช่ัวโมงในการสอน 
ตารางท่ี ๓  แสดงจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามรายวิชาท่ีสอน ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด)



๓ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 
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1. จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ ๑๐๙ ๑๑๐ ๐ ๑๑๐ ๑๑๗ ๑๓ ๑๔ ๑๗ ๖๕ ๒๒๖ ๑๐๓ ๑๓ ๐ ๔๑ ๖ ๐ ๑๖๓ ๑๑๑ ๐ ๐ ๑๔ ๑๓ ๐ ๐ ๐ ๑๓๘ ๓๓ ๓๔ ๓๓ ๑๐๐ ๓๓ ๔๑ ๗๔ ๖๐ ๐ ๐ ๒๕ ๐ ๒๔ ๑๐๙ ๑๕ ๓๘ ๒๗ ๔๙ ๑๒๙ ๑๑๕๘
2. จ านวนครูตามเกณฑ์ ๗ ๗ ๐ ๗ ๘ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑๕ ๗ ๑ ๐ ๓ ๑ ๐ ๑๑ ๗ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๙ ๒ ๒ ๒ ๖ ๒ ๓ ๕ ๔ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ ๘ ๑ ๓ ๒ ๓ ๙ ๗๗
3.1 ข้าราชการครู ท่ีมี/สอน ๖ ๙ ๐ ๙ ๔ ๑ ๒ ๑ ๔ ๑๒ ๙ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๑ ๒ ๒ ๕ ๑ ๔ ๕ ๔ ๐ ๐ ๓ ๐ ๒ ๙ ๑ ๒ ๐ ๐ ๓ ๖๙
3.2 พรก., อัตราจ้าง (ครู) ท่ีมี/สอน ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒
3.3 ต าแหนง่วา่งข้าราชการครู ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖
4. จ านวนครู - ขาด / เกิน ๐ ๒ ๐ ๒ -๔ ๑ ๑ ๒ ๐ ๐ ๒ -๑ ๑ -๓ -๑ ๐ -๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ -๑ -๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๒ ๐ -๑ -๒ -๓ -๖ -๒

2. วิชาอ่ืน ๆ  1. กลุ่มสาระ ................................ วชิา........................................................... จ านวนคาบ/สัปดาห์...................คาบ  จ านวนครูท่ีม/ีสอน..................คน  จ านวนครู -ขาด/เกนิ..................คน
(นอกจากข้อ 1.)  2. กลุ่มสาระ ................................ วชิา........................................................... จ านวนคาบ/สัปดาห์...................คาบ  จ านวนครูท่ีม/ีสอน..................คน  จ านวนครู -ขาด/เกนิ..................คน

3. ครสูอน 1. ชือ่ - สกลุ........................................... ต าแหน่ง.....................วฒิุ..................วชิาเอก..........................สอนวชิา...........................จ านวนคาบสอน/สัปดาห์..........คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก..........................................
   ไม่ตรงเอก 2. ชือ่ - สกลุ........................................... ต าแหน่ง.....................วฒิุ..................วชิาเอก..........................สอนวชิา...........................จ านวนคาบสอน/สัปดาห์..........คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก..........................................

4. ครมูาช่วย 1. ชือ่ - สกลุ........................................... ต าแหน่ง.....................วฒิุ..................วชิาเอก..........................สอนวชิา...........................จ านวนคาบสอน/สัปดาห์..........คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก..........................................
   ราชการ 2. ชือ่ - สกลุ........................................... ต าแหน่ง.....................วฒิุ..................วชิาเอก..........................สอนวชิา...........................จ านวนคาบสอน/สัปดาห์..........คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก..........................................

ข้อมลู ณ วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓
ตรวจสอบอตัราก าลังครู

1. 

ข้อมูล
การ
สอน

รายการ

รายวชิาทีส่อน
1.

 ภ
าษ

าไ
ทย

2. คณติศาสตร์ 3. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 4. สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. ภาษาต่างประเทศ 6. ศิลปะ

   ตารางท่ี ๔  แสดงจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามรายวชิาท่ีสอน ตามมาตรฐานวชิาเอก (ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด)  

            ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

7. สุขศึกษา พลศึกษา 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รว
มท

ัง้ส
ิ้น



๔ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 
 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์
วดั

ผล
กา

รศึ
กษ

า

รวม
วทิ

ยา
ศา

สต
ร์ท

ั่วไ
ป

ฟสิิ
กส์

ชวี
วทิ

ยา
เค

มี
เท

คโ
นโ

ลย
ี

รวม

พร
ะพ

ทุธ
ศา

สน
า ศี

ลธ
รร

ม แ
ละ

จริ
ยธ

รร
ม

หน
้าที่

พล
เม

ือง
 วฒั

นธ
รร

ม 
แล

ะก
าร

ด า
เน

ินช
วีติ

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร์
ปร

ะว
ตัิศ

าส
ตร์

ภมู
ิศา

สต
ร์

ศา
สน

าอ
สิล

าม

รวม

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ
ภา

ษา
ฝรั่

งเศ
ส

ภา
ษา

ญี่ป
ุ่น

ภา
ษา

จีน

ภา
ษา

มล
าย

ู
ภา

ษา
เก

าห
ลี

ภา
ษา

ตา
กา

ล๊อ
ก

ภา
ษา

อืน่
 ๆ

 (ร
ะบ

)ุ

รวม

ทัศ
นศิ

ลป
์

ดน
ตรี

ศึก
ษา

นา
ฎศิ

ลป
์

รวม

สุข
ศึก

ษา
พล

ศึก
ษา

รวม

งา
นบ

า้น
 / 

คห
กร

รร
ม

งา
นป

ระ
ดิษ

ฐ์
งา

นช
า่ง

งา
นเ

กษ
ตร

งา
นธ

รุก
จิ 

พณิ
ชย

กร
รม

 บ
ญัช

ี
งา

นอ
ตุส

าห
กร

รม

รวม

บร
รณ

ารั
กษ

์
แน

ะแ
นว

ยวุ
กา

ชา
ด 

ลูก
เสื

อ แ
ละ

เน
ตร

นา
รี

กจิ
กร

รม
พฒั

นา
ผู้เ

รีย
นไ

ม่ร
ะบ

สุา
ขา

รวม

1. จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ ๑๐๙ ๑๑๐ ๐ ๑๑๐ ๑๑๗ ๑๓ ๑๔ ๑๗ ๖๕ ๒๒๖ ๑๐๓ ๑๓ ๐ ๔๑ ๖ ๐ ๑๖๓ ๑๑๑ ๐ ๐ ๑๔ ๑๓ ๐ ๐ ๐ ๑๓๘ ๓๓ ๓๔ ๓๓ ๑๐๐ ๓๓ ๔๑ ๗๔ ๖๐ ๐ ๐ ๒๕ ๐ ๒๔ ๑๐๙ ๑๕ ๓๘ ๒๗ ๔๙ ๑๒๙ ๑๑๕๘
2. จ านวนครูตามเกณฑ์ ๗ ๗ ๐ ๗ ๘ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑๕ ๗ ๑ ๐ ๓ ๑ ๐ ๑๑ ๗ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๙ ๒ ๒ ๒ ๖ ๒ ๓ ๕ ๔ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ ๘ ๑ ๓ ๒ ๓ ๙ ๗๗
3.1 ข้าราชการครู ท่ีมี/สอน ๗ ๙ ๐ ๙ ๔ ๒ ๒ ๒ ๔ ๑๔ ๙ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๙ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๒ ๒ ๒ ๖ ๑ ๔ ๕ ๔ ๐ ๐ ๒ ๐ ๑ ๗ ๑ ๒ ๐ ๐ ๓ ๗๒
3.2 พรก., อัตราจ้าง (ครู) ท่ีมี/สอน ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒
3.3 ต าแหนง่วา่งข้าราชการครู ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖
4. จ านวนครู - ขาด / เกิน ๐ ๒ ๐ ๒ -๔ ๑ ๑ ๒ ๐ ๐ ๒ -๑ ๑ -๓ -๑ ๐ -๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ -๑ -๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๒ ๐ -๑ -๒ -๓ -๖ -๒

2. วิชาอ่ืน ๆ  1. กลุ่มสาระ ................................ วชิา........................................................... จ านวนคาบ/สัปดาห์...................คาบ  จ านวนครูท่ีม/ีสอน..................คน  จ านวนครู -ขาด/เกนิ..................คน
(นอกจากข้อ 1.)  2. กลุ่มสาระ ................................ วชิา........................................................... จ านวนคาบ/สัปดาห์...................คาบ  จ านวนครูท่ีม/ีสอน..................คน  จ านวนครู -ขาด/เกนิ..................คน

3. ครสูอน 1. ชือ่ - สกลุ........................................... ต าแหน่ง.....................วฒิุ..................วชิาเอก..........................สอนวชิา...........................จ านวนคาบสอน/สัปดาห์..........คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก..........................................
   ไม่ตรงเอก 2. ชือ่ - สกลุ........................................... ต าแหน่ง.....................วฒิุ..................วชิาเอก..........................สอนวชิา...........................จ านวนคาบสอน/สัปดาห์..........คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก..........................................

4. ครมูาช่วย 1. ชือ่ - สกลุ  นายภูริน จงรักษ์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย วฒิุ ปริญญาโท วชิาเอก จิตวทิยา สอนวชิา แนะแนว จ านวนคาบสอน /สัปดาห์ ๒๒ คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก ๑๘ คาบ
   ราชการ 2. ชือ่ - สกลุ........................................... ต าแหน่ง.....................วฒิุ..................วชิาเอก..........................สอนวชิา...........................จ านวนคาบสอน/สัปดาห์..........คาบ  โรงเรียนก าหนดในวชิาเอก..........................................

   ตารางท่ี ๔  แสดงจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามรายวชิาท่ีสอน ตามมาตรฐานวชิาเอก (ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด)  

            ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

7. สุขศึกษา พลศึกษา 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รว
มท

ัง้ส
ิ้น

ข้อมลู ณ วนัที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
ตรวจสอบอตัราก าลังครู

1. 

ข้อมูล
การ
สอน

รายการ

รายวชิาทีส่อน
1.

 ภ
าษ

าไ
ทย

2. คณติศาสตร์ 3. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 4. สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. ภาษาต่างประเทศ 6. ศิลปะ



๕ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 
 

 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  ( ระบุข้อมูล ณ วันท่ีประเมนิ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ) 
 

ตารางท่ี ๕ แสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

ระดับช้ันเรียน 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 ๔๖ 

เพศ 
ชาย ๑๗๓ ๑๕๒ ๑๔๓ ๔๖๘ ๔๓ ๕๑ ๔๓ ๑๓๗ ๖๐๕ 
หญิง ๒๐๑ ๑๖๐ ๒๐๑ ๕๖๒ ๑๒๕ ๘๓ ๘๔ ๒๙๒ ๘๕๔ 

รวมจ านวน น.ร. ๓๗๔ ๓๑๒ ๓๔๔ ๑,๐๓๐ ๑๖๘ ๑๓๔ ๑๒๗ ๔๒๙ ๑,๔๕๙ 
เฉล่ียต่อห้อง ๓๗ ๓๑ ๓๔ ๓๔ ๔๒ ๓๔ ๓๒ ๓๖ ๗๐ 

 

ตารางท่ี ๖  แสดงจ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะและเพศ  
 
 

 

ระดับช้ันเรียน 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามคุณลักษณะและเพศ 

รวม  
พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ - - ๐ ๒ ๖ ๙ ๖ ๑๑ 
ม.๒ - - ๑๘ ๒๖ ๑๔ ๘ ๓๒ ๓๔ 
ม.๓ - - ๒๒ ๔๖ ๖ ๑๓ ๒๘ ๕๙ 
ม.๔ - - - - ๑๐ ๕ ๑๐ ๕ 
ม.๕ - - - - ๓ ๖ ๓ ๖ 
ม.๖ - - - - ๕ ๗ ๕ ๗ 

รวมจ านวนนักเรียน ๐ ๐ ๔๐ ๗๔ ๔๔ ๔๘ ๘๔ ๑๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

 ๑.๔ ข้อมูลแหล่งเรียนรูแ้ละภมูิปัญญาท้องถิ่น   
 

ตารางท่ี ๗ แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติ
การใช้  
(จ านว
นครั้ง/
คน/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สถิติ
การใช้  
(จ านว
นครั้ง/
คน/ปี) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สถิติ
การใช้  
(จ านว
นครั้ง/
คน/ปี) 

ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา 

>๓๘๐ ทะเลทิพย์ ต.คูหาใต้ อ.
รัตภูมิ จ.สงขลา 

๑๕ นายเนี่ยม ขุนเพร ๒ 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์        
( ห้องเรียนสีเขียว ) 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา 

๗๔ เขาคูหา ต.คูหาใต้ อ.
รัตภูมิ จ.สงขลา 

๔๖ นายธีรพงศ์ ขุนเพ็ชร ๒ 

ห้องปฏิบัติการณ์
คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา 

>๒๘๐ ศูนย์การค้าเซนทรัล อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

๓๐ นายชวิศา เหม
สุวรรณ 

๒ 

ห้องศูนย์การเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา 

๔๐ ชายหาดสมหลา จ.
สงขลา 

๑๐ ว่าท่ีร้อยตรี
หญิงนนัท์นภัส สง
ย้อย 

๑ 

ห้องศูนย์การเรียนรูไ้ร้
พรมแดน โรงเรียนมธัยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา 

๔๐ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ ๒ สท.อภิเชษฐ์ ทองดี
เพ็ง 

๑ 

หอประชุม โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา 

๒๒ มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์ 

๔ นายอภินันท์ รักนุ้ย ๑ 

สนามกีฬา โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา 

๓๐ ทะเลน้อย จ.พัทลุง ๒ นายธนสิน  สวัสดี
ดวง 

๑ 

หน้าเสาธง โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา 

๕ โรงพยาบาลรัตภูมิ จ.
สงขลา 

๒ นายอับดุลการีม 
สามัญ 

๑ 

ศาลาแปดเหล่ียม โรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

๕ วัดจุ้มปะ อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา 

๖   

  สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา 
 

๑   



๗ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติ
การใช้  
(จ านว
นครั้ง/
คน/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สถิติ
การใช้  
(จ านว
นครั้ง/
คน/ปี) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สถิติ
การใช้  
(จ านว
นครั้ง/
คน/ปี) 

  สวนประวัติศาสตร์พล
เอกเปรมติณณสูลา
นนท์ 

๑   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

๑   

  วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม 

๑   

  โรงเรียนพัชรกิติยาภา 
๓ นครพนม 

๑   

  แม่น้ าโขง จ.นครพนม ๑   
  สนามบินหาดใหญ่ ๑   
  พระธาตุพนม จ.

นครพนม 
๑   

  ศาลหลักเมือง
กรุงเทพฯ 

๑   

  วัดพระแก้ว ๑   
  ต าหนักพระสังฆราช ๑   
  ศูนย์ข้อมูลต าบลคูหา

ใต้ 
๕   

  สถานีพัฒนาและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทะเลสาบสงขลา 

๑   

  หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ม.๗ 

๑   

  สวนหม่อนร้อยพันธ์
สุวรรณมณี 

๒   

  โรงเรียนมหาวิชราวุธ ๑   
 
 
 

 
 



๘ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

๑.๕ ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 

ตารางท่ี ๘ แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ย้อนหลัง   
              ๓ ปีการศึกษา            

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน     
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ 
การคิดค านวณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

           ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

           ๓)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร 
ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

           ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
           ๖)  ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
     ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
           ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
           ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
           ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
           ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
           ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศ 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัด 
           การเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
           จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
           สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

     ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ 
           การเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 



๙ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ตารางท่ี ๘ (ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล 
           มาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

     ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
           และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

 

 ๑.๖ ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด*  
 
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  คือ รักษ์ศักด์ิศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสาน

งานพระราชด าริ ให้ยึดเป็นคุณสมบัติท่ีมีในตัวผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความรักษ์ศักด์ิศีในตนเอง
และสถานศึกษา ภูมิใจในสถานศึกษาของตน เคารพกฎ ระเบียบ กติกาและยึดมั่นในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พร้อมท้ังใส่ใจในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อน าไปสู่วิชาการ ในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตอาสา ท า
ประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน เพื่อสนองตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นท่ีรักและเทิดทูนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
 
๑.๗ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สี่) และข้อเสนอแนะ 
 
ตารางท่ี ๙  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน      

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

     

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

     

 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า

ข้อเสนอแนะไปใช ้
ผลการน า

ข้อเสนอแนะไปใช ้
มาตรฐานท่ี ๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

๑. สถานศึกษาควรท าการคัดกรองผู้เรียนท่ี
มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานน าไปพัฒนา
โดยการจัดกิจกรรม / โครงการขึ้นมารองรับ 
มอบหมายให้ครูอนามัยโรงเรียนรับผิดชอบ 
จั ด กิ จ ก ร ร ม ช ม ร ม รั ก สุ ข ภ า พ ขึ้ น ใ น
สถานศึกษา ก าหนดให้มีการออกก าลังกาย
ทุกวันพุธ เป็นต้น ผู้บริหารสถานศึกษา ควร
ก าหนดนโยบายด้านสุขภาพ/สุขภาวะของ
ท้ังผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
มีการลดหวาน มัน เค็ม การจัดท าป้าย
รณรงค์การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ เป็น
ต้น 
๒. สถานศึกษาควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
การเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนโปรแกรมพิเศษ
ทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการ
ส่งเสริม สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบวัด
มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ CEFR และสอบ
วัดระดับมาตรฐานทางภาษาจีน HSK 

- จัดท า โครงก ารและ
กิจกรรมชมรมรักสุขภาพ 
- ให้ความรู้เรื่องสุขภาวะ
ในการบริโภค 

พัฒนาขึ้น 

มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 
 

๑. สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนท่ีอยู่ในบริเวณโรงเรียน มีการ
จัดท าแผ่นป้ายให้ความรู้ติดไว้ตามต้นไม้ทุก
ต้น  เป็น ความรู้ เ รื่ อ ง ต้น ไม้  ช่ือ ต้น ไ ม้ 
สรรพคุณ ตลอดจนค าพัง เพย สุภาษิต 
ธรรมะสอนใจ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็น
ต้น ในสวนไผ่ สวนปาล์ม แปลงเกษตร 
ทาง เ ดิน ท่ีจอดรถรับส่งนัก เรียน ร้ าน
สหกรณ์ หอประชุม เป็นต้น 
๒. สถานศึกษามีการด าเนินการจัดกิจกรรม
ด้านดนตรี กีฬา วัฒนธรรมพื้นบ้าน หนัง
ตะลุง มโนราห์ ควรพัฒนาเพิ่มเติมในด้าน
ประมาณให้มากขึ้น เพิ่มหนังตะลุง มโนราห์ 
กลองยาว โดยกระบวนการหาความร่วมมือ 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- จัดท าแผ่นป้ายความรู้ 
- จัดกิจกรรมด้านดนตรี 
กีฬา 

พัฒนาขึ้น 
 



๑๑ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า

ข้อเสนอแนะไปใช ้
ผลการน า

ข้อเสนอแนะไปใช ้
 จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือ ด้าน

ดนตรีและกีฬาก็ควรเพิ่มปริมาณโดยการ
เฟ้นหานักกีฬาให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น ในทุก
กิจกรรมท้ังด้านดนตรี กีฬา วัฒนธรรมพื้น 
บ้าน ด า เนินการ ท่ี ต่อเนื่ อง  มีการ เพิ่ ม
ปริมาณ พัฒนาคุณภาพให้สูงสุดเพื่อเป็น
จุดเด่นสร้างโอกาสการศึกษาต่อหรือไปสู่
อาชีพในอนาคตได้ 

  
 

มาตรฐานท่ี ๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
                 

๑. สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนท่ีอยู่ในบริเวณโรงเรียน มีการ
จัดท าแผ่นป้ายให้ความรู้ติดไว้ตามต้นไม้ทุก
ต้น  เป็น ความรู้ เ รื่ อ ง ต้น ไม้  ช่ือ ต้น ไ ม้ 
สรรพคุณ ตลอดจนค าพัง เพย สุภาษิต 
ธรรมะสอนใจ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็น
ต้น ในสวนไผ่ สวนปาล์ม แปลงเกษตร 
ทาง เ ดิน ท่ีจอดรถรับส่งนัก เรียน ร้ าน
สหกรณ์ หอประชุม เป็นต้น 
๒. สถานศึกษามีการด าเนินการจัดกิจกรรม
ด้านดนตรี กีฬา วัฒนธรรมพื้นบ้าน หนัง
ตะลุง มโนราห์ ควรพัฒนาเพิ่มเติมในด้าน
งบประมาณให้มากขึ้น  เพิ่ มหนั งตะ ลุง 
มโนราห์ กลองยาว โดยกระบวนการหา
ความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
ช่วยเหลือ ด้านดนตรีและกีฬาก็ควรเพิ่ม
ปริมาณโดยการเฟ้นหานักกีฬาให้มีจ านวน
เพิ่มขึ้นในทุกกิจกรรมท้ังด้านดนตรี กีฬา 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ด าเนินการท่ีต่อเนื่อง มี
การเพิ่มปริมาณ พัฒนาคุณภาพให้สูงสุด
เพื่อเป็นจุดเด่นสร้างโอกาสการศึกษาต่อ
หรือไปสู่อาชีพในอนาคตได้ 

- ปรับปรุงแผนการสอน 
- นิเทศครูผู้สอน 

พัฒนาขึ้น 
 

 
 
 
 
 



๑๒ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ตารางท่ี ๑๐   แสดงผลการประเมินความโดดเด่นในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
 

ระบุเร่ืองที่เป็นความโดดเด่นของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

C1 C2 C3 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 

   

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินความโดดเด่น  

 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า

ข้อเสนอแนะไปใช ้
ผลการน า

ข้อเสนอแนะไปใช ้
มาตรฐานท่ี 
๑  คุณภาพ
ของผู้เรียน 

สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเป็นประจ าวัน
และเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้ว แต่ต้องเน้นย้ าให้มี
การปฏิบัติได้ทุกคนและกิจกรรมเพื่อการ
ประกวด ซึ่งได้ปฏิบัติตามกิจกรรมได้ผลดีอยู่
แล้วใน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมมารยาทไทย 
กิจกรรมสวดมนต์แปล จึงควรด าเนินการ
ต่อไปโดยการเพิ่มปริมาณจ านวนผู้เรียนให้
หลายคน หลายทีม หลายระดับช้ัน เข้ามา
ฝึกซ้อมเรียนรู้ เป็นพิ เศษให้มากขึ้นและ
ต่อเนื่องเพื่อผลส าเร็จในระดับท่ีสูงขึ้น 

จะมีจัดท าโครงการเพื่อ
ส่ ง เ สริ ม กิ จก ร รม  ใ ห้
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนี้มากขึ้น เช่น 
ก า ร แ ข่ ง ขั น ป ร ะ ก ว ด
มารยาทไทยและสวด
มนต์แปลของทุกช้ันเรียน 

นักเรียนให้ความ
สนใจในกิจกรรม
มารยาทไทยและ
กิจกรรมสวดมนต์
แปลมากขึ้น 

 
๑.๘ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

 ตารางท่ี ๑๑ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 

๒๕๖๑   ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
                  ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

 



๑๓ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ส่วนท่ี ๒ 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (จ านวน ๓ มาตรฐาน) 
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 
 จากผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปได้ว่าได้ระดับ ดีเลิศ ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ท้ังนี้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้วางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานตรงกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน พร้อมท้ังส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ใน
การจัดการเรียนการสอน การบริหารการจัดการเพื่อให้โรงเรียนบรรลุผลส าเร็จผ่านโครงการ / กิจกรรมอย่าง
เป็นระบบ 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   
 ผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ได้จัดท าหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรท่ีสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนและนโยบายของการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีการปรับปรุง พัฒนาและติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
    ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง  
 - หลักสูตรสถานศึกษา 
 - โครงสร้างหลักสูตร 
 - การนิเทศครูผู้สอน 
 

๓. แผนการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   ๑. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย มีสัมมา
คารวะ เป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๒. การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน สะอาด เรียบร้อย 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   ๑. เรื่องสุขภาวะทางร่างกายของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมี
สุขภาวะทางร่างกายรูปร่างอ้วนและเริ่มอ้วนไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในจ านวนค่อยข้างสูง 
   ๒. เรื่องส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีเรียนโปรแกรมพิเศษ
ทางภาอังกฤษและภาษาจีน ให้ได้มีโอกาสสอบเทียบ



๑๔ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ว่าจะเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การ
จัดโครงการ / กิจกรมท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 
บริบทของชุมชนท้องถิ่น 
   ๒. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาด 
ปลอดภัย บรรยากาศร่มรื่น มีไม้ประดับ ไม้ยืนต้น 
บรรยากาศเป็นสวนป่า 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
   ๒. ด้านการเพิ่มปริมาณและคุณภาพในด้านดนตรี 
การกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
   ๑. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 
   ๒. ครูใช้ส่ือการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
   ๑. เรื่องการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน
ให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอยู่เสมอ 
   ๒. เรื่องการพัฒนาความรู้ได้จัดการช้ันเรียนเชิง
บวกได้อย่างหลากหลาย ครบทุกมิติ 
   ๓. เรื่องให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนของครูอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
    ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
         ๑) การพัฒนาหลักสูตร    
         ๒) การนิเทศติดตาม  
         ๓) การใช้ส่ือเทคโนโลยี / นวัตกรรม  
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยทางด้านวิชาการได้พัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ฝึกทักษะให้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ๕ ข้อ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ เพื่อให้เป็นการฝึกทักษะในการด ารงชีวิต สอดคล้องและตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี  ( SMA ) นักเรียน



๑๕ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ห้องเรียนพิเศษซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ( MEP ) ซึ่งการเรียนการ
พัฒนาทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกและบูรณาการความเป็นอาเซียน 
 ท้ังนี้ในการพัฒนาด้านวิชาการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มีโครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในตัวผู้เรียน
ออกมา และเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนระดับชาติท่ีสูงขึ้น โดยได้จัดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีห้องเรียนคุณภาพ เสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนท าให้ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้และมีทักษะตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ) โดยการจัดกิจกรรม / โครงการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 
 ๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
 ๓. มีการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ กีฬา ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ  
 ๔. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 ๕. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประสบการณ์กับสถานท่ีจริง และวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญด้านนั้น ๆ โดยตรง เช่น กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ เขาคูหา ”  
 ๖. โครงการสัปดาห์การออม ธนาคารโรงเรียน เพื่อมุ่งฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้วิธี
อดออมและด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง 
 ๗. โครงงานคุณธรรม เป็นโครงงานท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สร้างผลงงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ซึ่งท าได้ดีเย่ียมผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๔ ดาว 
 ๘. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมในเครื่องแบบ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ซึ่งผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในระเบียบแถว มีวินัยและซื่อสัตย์ 
 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเห ตุสมผล 
โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ ด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการ
ท างานอย่างเป็นระบบ การวางแผน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม ท างานเป็น
ทีม รู้จักวางแผนการท างาน การฝึกงานร่วมกับผู้อื่นได้ช่วยเหลือในการท างานและท างานอย่างมีความสุข 
 นอกจากนี้ งานแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้จัดให้นักเรียน ได้รู้จักตนเองในส่วน
เรื่องของการประกอบอาชีพในอนาคตแนะน านักเรียนให้มีเจตคติท่ีดี ในการประกอบอาชีพท่ีมีความซื่อสัตย์
สุจริต ขยัน อดทน รักการท างาน โดยมีวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ทางด้านอาชีพให้
ความรู้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพ อีกท้ังกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้นักเรียน



๑๖ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

รู้จักวางแผนการท างาน มีการท างานเป็นกลุ่มและสอดคล้องกับการประกอบอาชีพท่ีนักเรียนสนใจและมีความ
ถนัด  
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   

 ๒.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี 
ความรู้และฝึกทักษะตามศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สบค้นแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง นักเรียนสามารถเรียนและเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีพัฒนาขึ้น และสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ รวมท้ังสามารถใช้
ทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่า ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ในแต่ละช่วงช้ัน สามารถเขียน และส่ือความหมายได้ การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง 
ๆ ท าให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม รู้จักใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจตนเอง พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองสม่ าเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง ท าให้นักเรียนรู้จักตนเอง สามารถ
ค้นพบอาชีพที่ตนเองถนัดได้ 
 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 

ตารางท่ี ๑๒ แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จ าแนกตาม  
                ระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 

ระดับช้ัน 
ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียนร้อยละ 
๘๑ มี
ความสามารถใน
การอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

๒๒.๔๖ ๕๒.๑๔ ๒๔.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๕๓ นักเรียนร้อยละ ๙๙.๕๔   
มีความสามารถในการ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
( สูงกว่าค่าเป้าหมาย ) 

ม.๒ ๔๖.๔๗ ๒๐.๑๙ ๓๑.๗๓ ๐.๐๐ ๑.๖๐ 
ม.๓ ๑๘.๓๗ ๔๕.๗๗ ๓๕.๒๘ ๐.๕๘ ๐.๐๐ 
ม.๔ ๗.๑๔ ๕๐.๐๐ ๔๒.๘๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๕ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๖ ๔๗.๒๔ ๔๔.๘๘ ๗.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๒๓.๖๑ ๕๒.๑๖ ๒๓.๗๗ ๐.๑๐ ๐.๓๖ 
  

จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๙๙.๕๔ ท่ีมีความสามารถในการ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 



๑๗ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 - รายงานผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ในแต่ละรายวิชา 
 - บันทึกรักการอ่าน 
 - ผลการประเมินการอ่าน เขียน รายวิชาภาษาไทย 
 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 

ระดับช้ัน 
ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการส่ือสารภาษาไทย  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียน ร้อยละ 
๘๖ มี
ความสามารถ
ในการส่ือสาร
ภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

๕๒.๑๔ ๒๔.๘๗ ๒๒.๔๖ ๐.๕๓ ๐.๐๐ นักเรียน ร้อยละ ๙๙.๕๕ 
มีความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
( สูงกว่าค่าเป้าหมาย ) 

ม.๒ ๒๐.๑๙ ๓๑.๗๓ ๔๖.๔๗ ๑.๖๐ ๐.๐๐ 
ม.๓ ๔๕.๗๗ ๑๘.๓๗ ๓๕.๒๘ ๐.๕๘ ๐.๐๐ 
ม.๔ ๕๐.๐๐ ๔๒.๘๖ ๗.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๕ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๖ ๔๔.๘๘ ๔๗.๒๔ ๗.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๓๕.๕๐ ๔๔.๑๘ ๑๙.๘๗ ๐.๔๕ ๐.๐๐ 
  

จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๙๙.๕๕ ท่ีมีความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

ตารางท่ี ๑๔ แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ     
 

ระดับช้ัน 
ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการส่ือสารภาษาอังกฤษ  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียนร้อยละ 
๖๓ มี
ความสามารถ
ในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

๒๒.๔๖ ๕๒.๑๔ ๒๔.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๕๓ นักเรียนร้อยละ ๙๙.๕๔ มี
ความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
( สูงกว่าค่าเป้าหมาย ) 

ม.๒ ๔๖.๔๗ ๒๐.๑๙ ๓๑.๗๓ ๐.๐๐ ๑.๖๐ 
ม.๓ ๑๘.๓๗ ๔๕.๗๗ ๓๕.๒๘ ๐.๕๘ ๐.๐๐ 
ม.๔ ๗.๑๔ ๕๐.๐๐ ๔๒.๘๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๕ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๖ ๔๗.๒๔ ๔๔.๘๘ ๗.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๒๓.๖๑ ๕๒.๑๖ ๒๓.๗๗ ๐.๑๐ ๐.๓๖ 



๑๘ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

  
จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๙๙.๕๔ ท่ีมีความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 ๑. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๒. เอกสารการวัดประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ตารางท่ี ๑๕ แสดงความสามารถในการคิดค านวณ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ    
  

ระดับช้ัน 
ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดค านวณ  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน 

ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย ยอด

เย่ียม 
ดีเลิศ ดี 

ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียน ร้อย
ละ ๖๑ มี
ความสามารถ
ในการคิด
ค านวณ อยู่ใน
ระดับดี 

๑๒.๐๓ ๒๙.๙๕ ๓๐.๔๘ ๒๗.๕๔ ๐.๐๐ นักเรียน ร้อยละ ๘๖.๗๕ 
มีความสามารถในการคิด
ค านวณ อยู่ในระดับดี 
( สูงกว่าค่าเป้าหมาย ) 

ม.๒ ๑๗.๖๓ ๒๗.๘๘ ๔๒.๓๑ ๑๒.๑๘ ๐.๐๐ 
ม.๓ ๘.๔๓ ๒๔.๑๓ ๒๘.๒๐ ๓๙.๒๔ ๐.๐๐ 
ม.๔ ๒๙.๗๖ ๕๗.๗๔ ๑๑.๙๐ ๐.๖๐ ๐.๐๐ 
ม.๕ ๒๖.๘๗ ๔.๔๘ ๖๘.๖๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๖ ๑๑.๘๑ ๓๕.๔๓ ๕๒.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๗.๗๖ ๒๙.๙๔ ๓๙.๐๕ ๑๓.๒๖ ๐.๐๐ 
  

จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๘๖.๗๕ ท่ีมีความสามารถในการ
คิดค านวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 - ผลการประเมินผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 - แบบประเมินความสามารถในการคิดค านวณ จ าแนกตามระดับช้ัน รายวิชาคณิตศาสตร์ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 
 

ตารางท่ี ๑๖ แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
                คิดเห็น และแก้ปัญหา จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 

ระดับ 
ช้ัน 

ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ฯ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน 

ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย ยอด

เย่ียม 
ดีเลิศ ดี 

ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๐.๐๐ ๕.๓๕ ๘๕.๘๓ ๘.๘๒ ๐.๐๐ นักเรียน ร้อยละ ๙๕.๗๗ 
มคีวามสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
( สูงกว่าค่าเป้าหมาย ) 

ม.๒ ๐.๐๐ ๓๐.๑๓ ๖๙.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ม.๓ ๒๙.๐๗ ๒๕.๘๗ ๒๘.๔๙ ๑๖.๕๗ ๐.๐๐ 
ม.๔ ๐.๐๐ ๘๐.๓๖ ๑๙.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๕ ๐.๐๐ ๒๐.๑๕ ๗๙.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๖ ๑๐๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๒๑.๕๑ ๒๖.๙๘ ๔๗.๒๘ ๔.๒๓ ๐.๐๐ 
  

จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๙๕.๗๗ ท่ีมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ส่ือสารภาษาอังกฤษ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 - แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา จ าแนกตามระดับช้ัน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อท ากิจกรรมการทดลองในแต่ละหน่วย
การเรียนรู ้
 - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 - รายงานผลสมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาการค านวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

ตารางท่ี ๑๗ แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 

ระดับช้ัน 
ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียนร้อยละ 
๗๕ มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

ม.๒ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ม.๓ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ม.๔ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ม.๕ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ม.๖ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๖๖.๖๗ ๑๖.๖๗ ๑๖.๖๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๑๐๐ ท่ีมีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 - แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตามเกณฑ์ระดับช้ันของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาค้นคว้าอิสระ ( IS ๑ – ๓ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ตารางท่ี ๑๘ แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามระดับชั้นและ 
                ระดับคุณภาพ   
 

ระดับช้ัน 
ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียนร้อย
ละ ๙๐ มี
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
( สูงกว่าค่าเป้าหมาย ) 

ม.๒ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ม.๓ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ม.๔ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ม.๕ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ม.๖ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๖๖.๖๗ ๑๖.๖๗ ๑๖.๖๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๑๐๐ ท่ีมีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 ๑. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๒. รายงานผลการใช้ห้องสืบค้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ตารางท่ี ๑๙ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 
                เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย
ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

นักเรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ 
เท่ากับและสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๒.๐ ๑,๔๕๙ ๑,๒๘๘ ๘๘.๒๕ 
๒. คณิตศาสตร์ ๒.๐ ๑,๔๕๙ ๑,๐๓๙ ๗๑.๑๘ 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๐ ๑,๔๕๙ ๑,๒๕๒ ๘๕.๗๖ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒.๐ ๑,๔๕๙ ๑,๒๘๗ ๘๘.๑๙ 
๕. ภาษาต่างประเทศ ๒.๐ ๑,๔๕๙ ๑,๓๒๓ ๙๐.๖๗ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๒.๐ ๑,๔๕๙ ๑,๒๓๓ ๘๔.๕๒ 
๗. ศิลปะ ๒.๐ ๑,๔๕๙ ๑,๓๔๒ ๙๒.๐๐ 
๘. การงานอาชีพ ๒.๐ ๑,๔๕๙ ๑,๒๖๖ ๘๖.๗๘ 
 

 จากตารางพบว่า นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด จ านวน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและการงานอาชีพ 
 

ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 - รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
 

 
 

ภาพที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ร้อยละ 

กลุ่มสาระ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเป้าหมาย 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้   

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ภาคเรียน
ที่1 

ภาคเรียน
ที่ 2 



๒๓ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ตารางท่ี ๒๐ แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  
                      ระดับชั้น ม.๓  
 

วิชา 

ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีท่ีผ่านมา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ค่าท่ีได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าท่ีได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าท่ีได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 ภาษาไทย 56.10 8.23 17.19 56.67 0.57 1.02 ๕๘.๖๐ ๑.๙๓ ๓.๔๑ 
คณิตศาสตร์ 26.79 2.33 9.53 25.45 -1.34 -5.00 ๒๖.๙๕ ๑.๕๐ ๕.๘๙ 

วิทยาศาสตร์ฯ 36.54 5.49 17.68 29.09 -7.45 -20.39 ๒๙.๙๒ ๐.๘๓ ๒.๘๕ 
ภาษาอังกฤษ 27.97 0.66 2.42 28.31 0.34 1.22 ๓๓.๒๗ ๔.๙๖ ๑๗.๕๒ 
ค่าเฉลี่ยรวม 
๔ กลุ่มสาระฯ 

36.85 4.18 11.71 34.88 -1.97 -5.79 ๓๗.๑๙ ๒.๓๑ ๔.๐๐ 

 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้  
 -  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา    
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

 
 

ภาพที่ ๒  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ม.๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

56.10 
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ภาษาไทย (91) ภาษาอังกฤษ (93) คณิตศาสตร์ (94) วิทยาศาสตร์ (95) 

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบแห่งชาติขั้นพืนฐาน (O-net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2561 ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน 



๒๔ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ตารางท่ี ๒๑ แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  
                    ระดับชั้น ม.๖   
 

วิชา 

ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีท่ีผ่านมา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ค่าท่ีได้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าท่ีได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าท่ีได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 ภาษาไทย 46.33 -1.13 -2.38 42.17 -4.16 -8.98 ๔๓.๗๘ ๑.๖๑ ๓.๘๒ 
คณิตศาสตร์ 26.58 7.38 38.44 22.44 -4.14 -15.58 ๒๑.๔๘ -๐.๙๖ -๔.๒๘ 

วิทยาศาสตร์ฯ 27.79 2.77 11.07 28.17 0.38 1.37 ๒๘.๖๑ ๐.๔๔ ๑.๕๖ 
สังคมศึกษาฯ 34.22 1.77 5.45 36.58 2.36 6.90 ๓๔.๗๒ -๑.๘๖ -๕.๐๘ 
ภาษาอังกฤษ 25.65 3.9 17.93 22.98 -2.67 -10.41 ๒๓.๐๙ ๐.๑๑ ๐.๔๘ 
ค่าเฉลี่ยรวม 
๕ กลุ่มสาระฯ 

32.11 2.94 14.10 30.47 -1.65 -5.34 ๓๐.๓๑ -๐.๑๓ -๐.๗๐ 

 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้  
 -  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา    
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 
 

 
 

ภาพที่ ๓ ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ม.๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
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ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนและประเทศ               
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๕ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
ตารางท่ี ๒๒ แสดงความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ   
                คุณภาพ  
 

ระดับช้ัน 
ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
ในการจัดการและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ 

การท างานหรืองานอาชีพ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียนร้อยละ 
๘๕ มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน  
ในการจัดการ
และเจตคติท่ีดี
พร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อ การ
ท างานหรืองาน
อาชีพ  อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

๒๓.๔๗ ๕๔.๙๓ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๖๐ นักเรียนร้อยละ ๙๙.๔๒ 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
ในการจัดการและเจตคติ
ท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ 
การท างานหรืองานอาชีพ  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
( สูงกว่าค่าเป้าหมาย ) 

ม.๒ ๓๒.๐๕ ๔๗.๔๔ ๑๘.๙๑ ๐.๓๒ ๑.๒๘ 
ม.๓ ๑๙.๗๗ ๖๔.๘๓ ๑๕.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๒๙ 
ม.๔ ๓๖.๙๐ ๕๒.๙๘ ๑๐.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๕ ๒๐.๙๐ ๗๒.๓๙ ๖.๗๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๖ ๓๗.๘๐ ๕๘.๒๗ ๓.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๒๘.๔๘ ๕๘.๔๗ ๑๒.๔๗ ๐.๐๕ ๐.๕ 
 

จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๙๙.๔๒ ท่ีมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
ในการจัดการและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ การท างานหรืองานอาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

๑. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การงานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒. รายงายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา IS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓. รายงานผลการส ารวจเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพของงานแนะแนว 
๔. ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
 
 
 
 

 
 



๒๖ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

๒.๒.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

    ผลจากการประเมินคุณลักษณะอันท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า จ านวนผู้เรียนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งพบว่านักเรียนได้ตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือสังคม ตระหนักในวัฒนธรรมอันดี การแต่งกายดี ความมีสัมมาคารวะ ตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และการมีสุขภาพกาย จิตใจท่ีมั่นคง สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี ยอมรับความคิดเห็น เช้ือชาติและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถกระท าตน
ให้เป็นพลเมืองดีของครอบครัว โรงเรียน และสังคม สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

ตารางท่ี ๒๓ แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ 
                คุณภาพ  
  

ระดับช้ั
น 

ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียนร้อยละ 
๙๘ มีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ระดับ ดี
ขึ้นไป 

๕๕.๑๑ ๒๗.๕๖ ๑๕.๘๖ ๑.๔๘ ๐.๐๐ นักเรียนร้อยละ ๙๙.๕๓ 
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
ระดับ ดีขึ้นไป 
( สูงกว่าค่าเป้าหมาย ) 

ม.๒ ๒๙.๓๒ ๔๖.๗๔ ๒๓.๒๙ ๐.๖๕ ๐.๐๐ 
ม.๓ ๕๔.๒๔ ๓๗.๑๔ ๘.๖๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๔ ๕๙.๕๓ ๓๖.๖๑ ๓.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๕ ๗๖.๘๗ ๒๐.๕๒ ๑.๘๖ ๐.๗๕ ๐.๐๐ 

ม.๖ ๗๐.๔๘ ๒๕.๒๐ ๔.๓๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๕๗.๕๙ ๓๒.๓๐ ๙.๖๔ ๐.๔๘ ๐.๐๐ 
 

จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๙๙.๕๓ ท่ีมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 ๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๖. รางวัลผลงานดีเด่นท่ีแสดงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและการแสดงออกถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ แต่งกายดี มีสัมมาคารวะ 
 



๒๗ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ตารางท่ี ๒๔ แสดงความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 

ระดับช้ัน 
ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียนร้อย
ละ ๙๐ มี
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
ระดับดีขึ้นไป 

๕๒.๙๖ ๓๗.๙๑ ๙.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นักเรียนร้อยละ ๙๙.๗๘ มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ระดับดีขึ้น
ไป 
( สูงกว่าค่าเป้าหมาย ) 

ม.๒ ๒๕.๗๓ ๔๖.๒๕ ๒๖.๗๑ ๑.๓๐ ๐.๐๐ 
ม.๓ ๕๕.๕๕ ๓๘.๖๐ ๕.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๔ ๖๐.๑๒ ๓๖.๓๑ ๓.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๕ ๘๑.๓๔ ๑๗.๙๑ ๐.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๖ ๗๗.๑๗ ๒๒.๘๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๕๘.๘๑ ๓๓.๓๐ ๗.๖๗ ๐.๒๑ ๐.๐๐ 
 

จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๙๙.๗๘ ท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 ๑. สรุปกิจกรรมโครงการงานกิจการนักเรียน 
 ๒. สรุปงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๓. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 ๔. ประเพณีลอยกระทง 
 ๕. ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ตารางท่ี ๒๕ แสดงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จ าแนกตามระดับชั้นและ 
                ระดับคุณภาพ   
 

ระดับช้ัน 
ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียนร้อย
ละ ๑๐๐ มี
การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกัน
บนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย
อยู่ในระดับ ดี
ขึ้นไป 

๗๓.๙๒ ๒๑.๗๗ ๔.๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นักเรียนร้อยละ ๙๙.๙๔ 
มีการยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย อยู่ใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
( สูงกว่าค่าเป้าหมาย ) 

ม.๒ ๖๐.๗๑ ๓๑.๑๑ ๗.๗๙ ๐.๓๙ ๐.๐๐ 
ม.๓ ๘๑.๓๔ ๑๗.๗๘ ๐.๘๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๔ ๗๖.๗๘ ๒๓.๒๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๕ ๗๘.๓๕ ๒๑.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ม.๖ ๗๐.๐๗ ๒๔.๔๐ ๕.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๗๓.๕๓ ๒๓.๓๒ ๓.๐๙ ๐.๐๗ ๐.๐๐ 
 

จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๙๙.๙๔ ท่ีมีการยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 ๑. ผลการประเมินการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จ าแนกตามระดับช้ัน
และระดับคุณภาพ 
 ๒. ผลการสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน ดังนี้ 
     - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
     - กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
     - กิจกรรมวันสารเดือนสิบ 
     - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
     - กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 ๓. แบบสรุปกิจกรรมโครงการงานกิจกรรมนักเรียน 
 ๔. แบบสรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 



๒๙ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ตารางท่ี ๒๖ แสดงสุขภาวะทางร่างกาย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 

ระดับช้ัน 
ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีการรักษาสุขภาพกาย 
ของตนเองให้แข็งแรง จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียนร้อย
ละ ๙๐ มีสุข
ภาวะทาง
ร่างกาย อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

๕๕.๓๕ ๒๙.๖๘ ๑๐.๑๖ ๒.๖๗ ๒.๑๔ นักเรียนร้อยละ ๙๒.๘๙ มี
สุขภาวะทางร่างกาย อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ม.๒ ๔๖.๔๗ ๓๓.๓๓ ๑๒.๘๒ ๔.๘๒ ๒.๕๖ 
ม.๓ ๔๒.๑๕ ๓๕.๗๖ ๑๑.๙๒ ๘.๗๒ ๑.๔๕ 
ม.๔ ๔๖.๔๓ ๒๘.๕๗ ๑๕.๔๘ ๘.๓๓ ๑.๑๙ 
ม.๕ ๔๙.๒๕ ๒๕.๓๗ ๒๐.๙๐ ๑.๔๙ ๒.๙๙ 
ม.๖ ๕๕.๙๒ ๒๙.๙๒ ๗.๘๗ ๔.๗๒ ๑.๕๗ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๔๙.๒๖ ๓๐.๔๔ ๑๓.๑๙ ๕.๑๓ ๓.๐๖ 
 

จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๙๒.๘๙ ท่ีมีสุขภาวะทางร่างกาย 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 ๑. โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
 ๒. รายงานข้อมูลสุขภาพ น้ าหนักส่วนสูงของนักเรียน 
 ๓. รายงานสถิติการใช้ห้องพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ตารางท่ี ๒๗ แสดงสุขภาวะทางจิตสังคม  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 

ระดับช้ัน 
ค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ นักเรียนร้อย
ละ ๙๐ มีสุข
ภาวะทางจิต
สังคม อยู่ใน
ระดับดีขึ้น
ไป  

๔๒.๗๘ ๓๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๒๒ นักเรียนร้อยละ ๙๙.๔๒ 
มีสุขภาวะทางจิตสังคม 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
( สูงกว่าค่าเป้าหมาย ) 

ม.๒ ๖๐.๘๙ ๒๔.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๑๑ 
ม.๓ ๕๖.๖๙ ๓๓.๔๓ ๘.๗๒ ๐.๐๐ ๑.๑๖ 
ม.๔ ๕๖.๕๕ ๒๕.๐๖ ๑๘.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๕ ๗๖.๘๗ ๑๘.๖๖ ๔.๔๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม.๖ ๘๓.๔๖ ๑๖.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
รวมร้อยละเฉลี่ย 62.87 25.95 10.60 0.00 0.58 

 
จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร้อยละ ๙๙.๔๒ ท่ีมีสุขภาพจิต อารมณ์ 

และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 ๑. รายงานผลการประเมิน SDQ ของนักเรียน 
 ๒. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๓. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 ๔. กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมระดับช้ัน กิจกรรมเย่ียมบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

๓. แผนการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย มีสัมมา
คารวะ เป็นไปตามอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑. เรื่องสุขภาวะร่างกายของนักเรียน ผู้เรียนมีสุข
ภาวะทางกายรูปร่างอ้วนและเริ่มอ้วน ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในจ านวนค่อนข้างสูง 

๒. การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ สะอาด เรียบร้อย 

๒. การส่งเสริมให้ผู้เรียนในโปรแกรมพิเศษ ได้มีการ
ทดสอบเทียบมาตรฐานสากล 

     

   ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
         ๑) สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย ชมรมรักษ์สุขภาพ    
         ๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการทดสอบวิชา ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 - โครงงานคุณธรรม 
 - โครงการเส้นใยใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. ระดับคณุภาพ ยอดเย่ียม 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ท่ีต้นสังกัดก าหนด โดยการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งเช่ือมโยง 
หรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยน า ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทางด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียน ในรูปแบบต่างๆ โดยมีการ
จัดระบบบริหารจัดการท่ีส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ ด าเนินการทบทวนวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน และน าเสนอผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีต้นสังกัดประกาศแต่งต้ังร่วมประเมินด้วย 
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 
KANKRAOW MODEL ยึดหลักวงจรการท างานแบบ PDCA ในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาดังนี้ 
 ขั้น Plan (P) เป็นการวางแผนและออกแบบนวัตกรรมและการด าเนินกิจกรรม โดยมีวิธีการหรือ 
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แผนปฏิบัติงานท่ีมุ่งบรรลุผลองค์กร ตามสภาพปัญหาและความต้องการ ให้เหมาะสมกับความพร้อมและ 
บริบทของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา โดยอาศัยหลักการบริหาร ๘ ประการ ประกอบด้วย 
 K = Knowledge แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายใน
องค์กร อันน าไปสู่การจัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 A = Accountability การรับผิดชอบ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในหน้าท่ี โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นให้
งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จ และปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์  
 N = Network เครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียน ท างานประสานกันอย่างลงตัวบนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 K = Keeping Up รักษาระดับมาตรฐาน ทุกฝ่ายงานในโรงเรียนร่วมก าหนดมาตรฐานการท างานและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
 R = Research วิจัย แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษา ตาม
หลักประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  
 A = Assurance จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและเตรียมรับการประเมินภายนอก 
 O = Organization จัดคณะท างานร่วมกันของบุคลากรภายในและภายนอกเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา  
 W = Willingness ต้ังใจท างาน ความมุ่งมั่นในการท างานเพื่อให้เกิดความส าเร็จด้วยความเต็มใจใน
การท างาน 
 ขั้น Do (D) เป็นการด าเนินการตามท่ีได้วางแผนไว้โดยถ่ายทอด เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างท่ัวถึง ท้ัง
องค์กร โดยใช้รูปแบบการบริหาร KANKRAOW MODEL ในการขับเคล่ือน ได้มีการด าเนินงานตามขั้นตอน
และแผนงานท่ีวางไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีการก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายความรับผิดชอบของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและมีการปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ด้วยความมุ่งมั่นและต้ังใจ โดยพยายามไปสู่
ความส าเร็จ 
 ขั้น Check (C) เป็นการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุง ในการประเมินผลและตรวจสอบการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยประเมินจากคุณภาพของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินการให้ดีขึ้น โดยได้มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลลัพธ์เทียบกับ 
ค่าเป้าหมายท้ังตัววัดระหว่างการด าเนินการและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ เพื่อการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการปรับปรุงท่ีดีขึ้นในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 ขั้น Action (A) เป็นการน าผลการประเมินท่ีใช้แนวทางท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความ
ต้องการของสถานศึกษาตามท่ีระบุไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ของสถานศึกษา โดย
มุ่งเน้นท่ีคุณภาพของผู้เรียน 
 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานและก ากับดูแลองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักส าคัญและการ
บริหารเชิงบูรณาการ เช่ือมโยงหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียน ร่วมคิดร่วมท า  
ด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ยึดหลักการกระจายอ านาจโดยก าหนด 
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โครงสร้างบริหารเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และ
กลุ่มบริหารทั่วไป ให้คณะทีมบริหาร ทุกกลุ่มงานเป็นแกนน าในการท างานร่วมกับคณะครูทุกคน ใช้หลักการ
บริหารโดยมุ่งเน้นผลงานเชิงกลยุทธ์ และการปฏิบัติภายในโรงเรียนต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียน
ต่างๆ ยึดถือความถูกต้องดีงาม ปรับปรุงกลไกการท างานของโรงเรียนให้มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมรับรู้  แสดงความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจปัญหาของโรงเรียน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภายในสถานศึกษา ประชุมครูประจ าทุกเดือน มีความตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
และใช้ทรัพยากรท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทุก
ไตรมาส โรงเรียนน าเสนอมาตรฐานการศึกษาของถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
เห็นชอบก่อนน าไปปฏิบัติการเผยแพร่ต่อสาธารณชน โรงเรียนมีการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ ก ากับ ติดตามและประเมินผล โดยผู้รับผิดชอบงาน/
โครงการ/กิจกรรม มีการประเมินโครงการทุกโครงการหลังจากปฏิบัติเสร็จส้ิน และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามปฏิทินท่ีก าหนดไว้ มีการประชุมวิเคราะห์ ผลการด าเนินงานและน ามาก าหนดแผนในปีต่อไป เพื่อปรับปรุง
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนให้ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู
และผู้เรียน ส่วนร่วมในการพิจารณาหนังสือเรียนและการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ขอเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา สตูล เครือข่ายผู้ปกครอง สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ คณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นต้น 
 ด้านทรัพยากรบุคคล โรงเรียนจัดให้มีระบบการนิเทศภายใน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
แบบกัลยาณมิตร เพื่อให้ครูน าผลไปปรับปรุงการสอน ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมและศึกษา ดูงานมากขึ้น 
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพัฒนาครูให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการประยุกต์ใช้ ICT ครูมี
การประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ โดยผ่านกระบวนการ PLC ร่วมกันท้ังในและนอกกลุ่ม
สาระ เกิดการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ โดยการเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ O – NET  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การประเมินและพัฒนาหลักสูตร และหลักการวัดผล
ประเมินผล มาวางแผนด าเนินการ และพัฒนาร่วมกัน น าผลประเมินความพึงพอใจถ่ายทอดให้ทุกคนได้ทราบ
อย่างท่ัวถึง น ามาปรับปรุงระบบการเรียนการสอน จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม
ผู้เรียนทุกคนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปล่ียนตามท่ี สพฐ. ก าหนด 
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    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   
 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ท าให้การบริหารการจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ พร้อมให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในทุก ๆ ด้าน จึงมีผลให้โรงเรียนมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการท่ีมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน 
 ๒. โรงเรียนมีความส าเร็จของบุคลากร ท าให้ครูได้รับรางวัล ( PLC ) 
 ๓. โรงเรียนผ่านการประเมิน สมศ. รอบส่ี 
 ๔. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรางวัลคุณภาพระดับองค์กร ( School 
Qulity Award : SCAQ ) ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๕. นักเรียนได้รับรางวัลในทางวิชาการ 
  - ภาษาไทย 
  - สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๖. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
 ๗. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๘. โรงเรียนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
    ๒.๓  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง  
 ๑. แผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒. โครงสร้างการบริหาร 
 ๓. รายงานคุณภาพการศึกษา SAR ( ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) 
 ๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 ๕. ค าส่ังผู้รับผิดชอบงาน 
 ๖. รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๗. สารสนเทศกลุ่มสาระฯ / กลุ่มงานต่าง ๆ 
 ๘. บันทึกการประชุม 
 ๙. เกียรติบัตร , โล่ , รางวัล 
  
ตารางที่ ๒๘ แสดงผลการประเมินจ าแนกตามประเด็นพิจารณา 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ชัดเจน 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
    ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 



๓๕ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 
    การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
    จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

                
น าเสนอโมเดล/วิธีปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละสถานศึกษา เช่น 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ภาพที่  ๔ แสดงกระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 
  

 
ภาพที่ ๕ แสดงกระบวนการพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 



๓๗ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  ๖  แสดงกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 



๓๘ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

 
 
 

ภาพท่ี ๗ แสดงกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 



๓๙ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

๓. แผนการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การ
จัดโครงงาน / กิจกรรม ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และ
บริบทของชุมชนท้องถิ่น 

๑. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

๒. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาด 
บรรยากาศร่มรื่น มีไม้ประดับ ไม้ยืนต้น มีสวนป่า 

๒. การเพิ่มปริมาณและคุณภาพด้านดนตรี กีฬา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

    ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
         ๑) การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน     
         ๒) การส่งเสริมคุณภาพด้านดนตรี กีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 - ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 - ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้โดดเด่น 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ 
ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก ท่ีสามารถน าไปจดกิจกรรมได้จริง 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และความสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โครงสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
 กระบวนการจัดการเรียนสอน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยประเมิน
จากสภาพจริง มีการประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสมโดย
ผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   
 โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย เน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ใช้ส่ือ / 



๔๐ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

นวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีความเข้าใจท่ีคงทน มีการส่งเสริมให้นักเรียนไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ให้รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน โดยมีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล จากสภาพจริงและด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และท าการบันทึก
ผลหลังสอน เพื่อเป็นสารสนเทศในลักษณะของวิจัยในช้ันเรียนในการน ามาพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนและสนองคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
    ๒.๓  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง  
 - หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 - หลักสูตรสถานศึกษา 
 - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 - รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
 - ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
 - รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอน ( ปพ.๑ ) 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 
 - รายงานผลการด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC ) 
 - เอกสารประจ าช้ันเรียน 
 

ตารางท่ี ๒๙ แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตาม 
                ประเด็นพิจารณา 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. ครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
    และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๘๕ ๘๗ สูงกว่าค่า
เป้าหมาย +๒ 

๒. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม 
    ได้จริง 

๑๐๐ ๑๐๐ เท่ากับเป้าหมาย 

๓. ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมี 
    ความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

๑๐๐ ๑๐๐ เท่ากับเป้าหมาย 

๔. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
    สรุปองค์ความรู้ 

๙๐ ๙๑ สูงกว่าค่า
เป้าหมาย +๑ 

 
๕. ผู้เรียนได้รับการฝึกน าเสนอผลงาน ๙๕ ๙๖.๒๐ สูงกว่าค่า

เป้าหมาย +๑.๒๐ 
 



๔๑ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๖. ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๘๕ ๘๗ สูงกว่าค่า

เป้าหมาย +๒ 
๗. ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
    ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๑๐๐ ๑๐๐ เท่ากับเป้าหมาย 

๘. ครูมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ๘๕ ๙๒ สูงกว่าค่า
เป้าหมาย +๗ 

๙. ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    จากส่ือท่ีหลากหลาย 

๙๒ ๙๓ สูงกว่าค่า
เป้าหมาย +๑ 

๑๐. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๑๐๐ ๑๐๐ เท่ากับเป้าหมาย 
๑๑. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
      น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๘๙ ๙๐ สูงกว่าค่า
เป้าหมาย +๑ 

๑๒. ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 
      ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

๑๐๐ ๑๐๐ เท่ากับเป้าหมาย 

๑๓. ครูมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนไปใช้ 
      พัฒนาการเรียนรู ้

๑๐๐ ๑๐๐ เท่ากับเป้าหมาย 

๑๔. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
      และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
      การจัดการเรียนรู้ 

๙๕ ๙๖.๔ สูงกว่าค่า
เป้าหมาย +๑.๔ 



๔๒ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

 
 

ภาพที่ ๘ แสดงโมเดล/กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๓. แผนการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 

๑. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่
เสมอ 

๒. ครูใช้ส่ือการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ๒. การพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูได้จัดการช้ันเรียนเชิง
บวกได้อย่างหลากหลาย ครบทุกมิติ 

 ๓. การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของ
ครูอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

    
   ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
         ๑) ปรับปรุง / พัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย     
         ๒) การนิเทศ ติดตาม ในการจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ     
         ๓) ครูมีการจัดการช้ันเรียนเชิงบวกได้อย่างหลากหลาย  
๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 - เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
 
 



๔๓ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ส่วนท่ี ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  

สังเคราะห์  น าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓-๕ ปี)  ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน  
ดังนั้น  จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ี
สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 

 
สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑. นักเรียนสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน ในด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ในการแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ 
   ๒. นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ ในการ
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการในการจัดท าแผนงาน 
โครงการ / กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียน 
   ๓. นักเรียนสามารถค้นหาตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการท าโครงงาน 
   ๔. ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ศักยภาพของผู้เรียน 
 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าท่ีท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จากการ
บริหารโดยการมีส่วนร่วมท่ีเป็นระบบชัดเจน 
   ๒. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 
   ๑. ครูมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะความรู้ ความสามารถ

 คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ O-NET 
    ๒. การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑. การน าผลการประเมินตนเองมาร่วมกันจัดท า
แผนงาน โครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาในส่วนท่ียัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
    ๒. การให้ครูได้รับการอบรม สัมมนาท่ีมีการพัฒนา
ให้มากขึ้น 
   ๓. การสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 
    ๑. จัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ทางในการปฏิบัติงาน 



๔๔ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
    

    ๒. จัดกิจกรรมการนิเทศท าเป็นระบบและชัดเจน 
 

 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 
 แนวทางการพัฒนามาตรฐานท่ี ๑  
 ๑. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 ๒. จัดท าโครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน 
 ๓. ส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 
 แนวทางการพัฒนามาตรฐานท่ี ๒  
 ๑. การนิเทศติดตามท่ีเป็นระบบและชัดเจน 
 ๒. การท าผลการประเมินแผนงาน โครงการ / กิจกรรม มาประเมิน วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนา 
 ๓. การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 
 แนวทางการพัฒนามาตรฐานท่ี ๓  
 ๑. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง 
 ๒. ส่งเสริมการแสดงออกของผู้เรียน 

 
ความต้องการช่วยเหลือ 
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. การน าส่ือ / นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๒. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. การมีส่วนร่วมขององค์กร 
 ๒. การประเมิน / การนิเทศ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. การพัฒนาตนเองของคร ู
 ๒. การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 

 
 



๔๕ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

ส่วนท่ี ๔ 
ภาคผนวก 

 
 
ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 ค าส่ัง/ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



๔๖ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

 
 ประกาศค่าเป้าหมาย 

 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 คู่มือ/แนวทาง/ค าอธิบายการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 



๔๗ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จ าแนกแต่ละระดับช้ัน 

 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 



๔๘ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

 
 ผลการส ารวจการศึกษาต่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 ผลการส ารวจการศึกษาต่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 



๔๙ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

 
 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 

 

 
 ภาพกิจกรรม 

 
  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



๕๐ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 

คณะผู้จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

   
  ท่ีปรึกษา 
 ๑. นายวิรัช  ชูสิน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๒. นางกรธิดา  สงนุ้ย  รองผู้อ านวยการ 
 ๓. นายสาโรจ  แก้วมณี  รองผู้อ านวยการ 
  คณะผู้จัดท า 
 ๑. นางสมเนตร  ชูบ ารุง  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเกศกมล  ยอดหวิด รองประธาน 
 ๓. นางสาวขนิษฐา บุญเตโช  กรรมการ 
 ๔. นางสาวกุลดา  จันทร์สว่าง กรรมการ 
 ๕. นายกัญฑสิทธิ์  พรหมน้ าด า กรรมการ 
 ๖. นางสาวหทัยชนก  เพชรนุ้ย  กรรมการและเลขานุการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัด สงขลา 
 


