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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน    สตรีสิริเกศ 
สถานที่ท่ีตั้ง  ๘๗๙ ถนนปลัดมณฑล  ต ำบลเมืองใต้  อ ำเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
     รหัสไปรษณีย์  ๓๓๐๐๐  
e-mail   satreesiriket@ssk.ac.th  /  website ssk.ac.th 
สังกัด    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร   
     โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๒๘๖๘  โทรสำร ๐ ๔๕๖๒ ๐๖๔๒ 
เปิดสอน   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
จ านวนนักเรียน จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒,๙๔๔  คน  จ ำแนกเป็น  ระดับชั้น ม.ต้น ๑,๙๔๔ คน  
     และระดับชั้น ม.ปลำย ๑,๖๖๗ คน 

๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ : ยอดเยี่ยม  
  

๒. หลักฐานสนับสนุน 
  

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :  ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีผลกำรประเมินตนเอง ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรในระดับ 5 EXCELLENT 
(ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในมำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีกำรศึกษำ 2561  
ไม่ว่ำจะเป็นควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน สื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศท่ีสอง และ
ผู้เรียนยังมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ  คิดวิเครำะห์  คิดวิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และสำมำรถแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อีกทั้งผู้เรียนยังมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมในสำขำ
วิชำชีพตำมแผนกำรเรียน สำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศมีจริยธรรมและทักษะกำรใช้สื่ อเทคโนโลยี 
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ในรอบด้ำนได้เป็นอย่ำงดี และด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
พบว่ำผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะต่ำงๆ ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม และจำกกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย ๘ กลุ่มสำระ พบว่ำผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปนั้น อยู่ในระดับ
คุณภำพดีเลิศ ร้อยละ  ๗๓.๗๒ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ สูงกว่ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
(ร้อยละ ๗๒.๒๕) อยู่ที่ ๑.๔๗ และจำกกำรผลกำรทดสอบระดับชำติ (O – Net) ระดับมัธยมศึกษำปีที่  ๓  
พบว่ำผลกำรประเมินในสำระกำรเรียนรู้หลักของโรงเรียนสูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และ
ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O – Net) ระดับมัธยมศึกษำปีที่  ๖ พบว่ำ ผลกำรประเมินในสำระกำรเรียนรู้หลัก
ของโรงเรียนสูงกว่ำระดับประเทศ 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย วิทยำศำสตร์  
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำต่ำงประเทศ  และจำกกำรประเมินด้ำนควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน
และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ  ทักษะกำรประกอบกำร กำรท ำธุรกิจพอเพียง ซึ่งเกิดจำกกำรท ำหน่วยกำรเรียนรู้
บูรณำกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้นั้น  นักเรียนสำมำรถเรียนรู้และมีทักษะกำรประกอบกำรและท ำธุรกิจ
พอเพียงได้เป็นอย่ำงดี เป็นที่น่ำพอใจระดับยอดเยี่ยม ซึ่งผลเหล่ำนี้เกิดจำกกำรที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ             
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มีโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลำกหลำย อีกทั้งยังได้รับควำมร่วมมือจาก
บุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ที่ได้มีส่วนร่วมและให้การ
สนับสนุน ทั้งงบประมาณ บุคลากร จนท าให้นักเรียนได้รับรางวัลด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ ประเทศและนานาชาติ ส่งผลให้การประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม และเป็นตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีผลกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน ๔ ด้ำนอยู่ในระดับ ๕  
EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน  และจำก
กำรประเมินผู้เรียนด้ำนคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด เกี่ยวกับด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำร
ท ำงำน และด้ำนศีลธรรมให้เป็นไปตำมคุณลักษณะและค่ำนิยม ๑๒ ประกำร ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำม
เป็นไทย กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำม
หลำกหลำย กำรปรับตัวและเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กำรท ำงำน และกำรประกอบอำชีพนั้น  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และจากการประเมินด้ำนสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม ควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์  สุนทรียภำพทำง ศิลปะ ดนตรี กีฬำ นำฏศิลป์  และกำรป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและ
อบำยมุข หลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง ปัญหำทำงเพศ ควำมสมบูรณ์ทำงร่ำงกำย 
น้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยพบว่ำ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ซึ่งผล เหล่ำนี้เกิดจำกกำรส่งเสริม
สนับสนุน จำกหลำยฝ่ำยไม่ว่ำจะเป็นผู้บริหำร ครู บุคลำกร ผู้ปกครองและนักเรียน และทำงโรงเรียนยังได้จัด
กิจกรรม/โครงกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็น
บุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ พยำยำมที่จะหำแนวทำงและหำวิธีกำรที่จะพัฒนำผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตำมกรอบกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรและเป้ำประสงค์ (Goals) ของโรงเรียน
และจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลงำนและรำงวัลเป็นที่ประจักษ์ ในหลำยรำยกำร ทั้งใน
ระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ ภำคและประเทศ  
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ยอดเยี่ยม 

   โรงเรียนสตรีสิริเกศ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร โรงเรียนได้น ำเกณฑ์ OBECQA                           
มำเป็นหลักกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์  
ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ  มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ  ทั้งด้ำนผู้เรียนที่ค ำนึงถึงควำม
เป็นพลโลก ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับสำกล ด้ำนกำรพัฒนำครู  และด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร กระบวนกำรพัฒนำที่เกิดขึ้นใช้หลักชุมชนวิชำชีพแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Community 
Learning หรือ PLC  ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำคัญก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบ  มีกำร
จัดท ำเป็นแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระยะ ๔ ปี กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ  มีกำรก ำกับให้มี
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ซึ่งประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนควำมส ำเร็จต่อวัตถุประสงค์
ส ำคัญเชิงกลยุทธ์อย่ำงครบถ้วน มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด  เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ  และระยะเวลำ
ด ำเนินกำรที่ชัดเจน ส่งผลให้กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร อยู่ในระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  
และส่งผลให้โรงเรียนได้รับรำงวัลเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ไว้วำงใจของชุมชนและผู้ปกครองในกำรส่งบุตร
หลำนเข้ำศึกษำต่อ     
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :   
   ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  โดยได้พัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน กิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นไปตำมกระบวนกำร Active Learning  
ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ ครูได้ใช้
สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรและส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในกำรสืบค้นข้อมูล  เปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงออกทำงควำมคิด 
ร่วมออกแบบ และก ำหนดแนวทำงกำรเรียนร่วมกับครู ในด้ำนกำรวัดและประเมินผลมีควำมหลำกหลำย                      
ตรงตำมศักยภำพผู้เรียน  มีกำรสะท้อนผลย้อนกลับให้กับผู้เรียน ได้ทรำบผล กระตุ้นและพัฒนำผู้เรียน                    
โดยด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำวิเครำะห์และพัฒนำปรับปรุง อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  สถำนประกอบกำรกลุ่มอำชีพอิสระของชุมชนอย่ำงต่อเนื่องในทุก
ภำคเรียนและทุกโอกำส  โดยให้ชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   
   จำกกำรประเมินตนเองและกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ๒๕๖๑ ในด้ำน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พบว่ำโดยรวมโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับ  ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียน ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ส่งผลให้ครู
โรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ    
 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  
 ๓.๑ แผนพัฒนำล ำดับที่  ๑  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21   
 ๓.๒ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๒   ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมกลุ่มศักยภำพผู้เรียน 
 ๓.๓ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๓   พัฒนำศักยภำพระบบกำรก ำกับและสะท้อนผลมำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  
 ๓.4 แผนพัฒนำล ำดับที่ ๔   ส่งเสริมพัฒนำภำคีเครือข่ำย ควำมร่วมมือกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
           ตำมศำสตร์พระรำชำ   
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนสตรีสิริเกศ  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสถานศึกษา   
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

    
 
                                   (นำยสุข  มกีุล) 
             ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                                   โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                                           วันที่  10  เดือน เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ค าน า 

  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  ตลอดทั้งเพ่ีอรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ คุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

  

 
       (นายสมศักดิ์   นันทวิสิทธิ์) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน    สตรีสิริเกศ 
ที่อยู่    ๘๗๙ ถนนปลัดมณฑล  ต ำบลเมืองใต้  อ ำเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
     รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐  
e-mail   satreesiriket@ssk.ac.th  /  website ssk.ac.th 
สังกัด    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร   
     โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๒๘๖๘  โทรสำร ๐ ๔๕๖๒ ๐๖๔๒ 
เปิดสอน   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
ชื่อ – สกุลผู้บรหิารโรงเรียน   

1)  นำยสมศักดิ์   นันทวิสิทธิ์    ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
2)  นำยวิเศษ   น้อยมิ่ง      ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
3)  นำยยงยุทธ  พรหมทำ    ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
4)  นำยนิธิศ  สำยเชื้อ     ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
5)  นำยเทพปทำน  สีแก้ว    ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   

๑.๒  ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑)  จ ำนวนบุคลำกร (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑ เดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒)  

บุคลากร ผู้บริหาร 
คร ู

ประจ าการ 

ครูช่วย
ราชการ 

 

คร ู
อัตราจ้าง 
ชาวไทย 

ครู               
อัตราจ้าง               
ชาวต่าง 
ประเทศ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน 

พนกังาน
ราชการ 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๕ ๑๔๖ - ๒๓ ๑๕ ๘ ๕ ๔ ๒๔ 

 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 ๑) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รวม ๒,๙๔๔ คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

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

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม  

ม.ปลำย 
รวมทั้งสิ้น 

จ านวนห้อง ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๓๓ ๑๕ ๑๖ ๑๖ ๔๗ ๘๐ 

เพศ 
ชำย ๑๖๑ ๑๕๔ ๑๔๒ ๔๕๗ ๑๕๘ ๑๖๙ ๑๕๖ ๔๘๓ ๙๔๐ 
หญิง ๒๗๘ ๒๙๖ ๒๔๖ ๘๒๐ ๔๐๕ ๓๙๔ ๓๘๕ ๑,๑๘๔ ๒,๐๐๔ 

รวม ๔๓๙ ๔๕๐ ๓๘๘ ๑,๒๗๗ ๕๖๓ ๕๖๓ ๕๔๑ ๑,๖๖๗ ๒,๙๔๔ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๔๐ ๔๑ ๓๕ ๓๘ ๓๘ ๓๕ ๓๙ ๓๕ ๓๗ 
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. มาตรฐานการศึกษา   

 ตำมระดับคุณภำพกำรศึกษำ  

      ระดับ  ๑ POOR (ก ำลังพัฒนำ)  

      ระดับ  ๒ FAIR  (ปำนกลำง) 

      ระดับ  ๓ GOOD (ดี) 

      ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 

      ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) 

๒. หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :   ระดับยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ด ำเนินกำรประเมินตนเอง ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน ที่ประกำศใช้ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ซึ่งจำกกำรประเมินตนเอง       
พบว่ำ 

๑. ด้ำนควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน สื่อสำรภำษำไทยภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศที่สอง                  
และควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปนั้น มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
ร้อยละ ๙๖.๘๓   
   ๒. ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์  คิดวิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และสำมำรถ
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ  ๘๖.๘๒  
   ๓. ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมในสำขำวิชำชีพตำมแผนกำรเรียน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
นั้น  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๑๐๐  
   ๔. ควำมสำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีจริยธรรมและทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยี เข้ำถึง 
องค์ควำมรู้  เพ่ือกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร และกำรด ำเนินชีวิตของผู้เรียน  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐   
   ๕. ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  พบว่ำผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะ
ต่ำงๆ ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม และจำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนเฉลี่ย ๘          
กลุ่มสำระ ที่มีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไปนั้น อยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ ร้อยละ  ๗๓.๗๒ ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ สูงกว่ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (ร้อยละ ๗๒.๒๕) อยู่ที่ ๑.๔๗   (ดังแสดงด้วย
กรำฟรูปที่  1 )  
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    ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖1  คิดเป็นร้อยละ 73.72  

  

รูปที่ 1 

และจำกกำรผลกำรทดสอบระดับชำติ (O – Net) ระดับมัธยมศึกษำปีที่  ๓  พบว่ำผลกำรประเมินในสำระ 
กำรเรียนรู้หลักของโรงเรียนสูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ดังกรำฟรูปที่  2)และจำกกำร
สรุปผลของสพฐ. พบว่ำ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ขนำดใหญ่ขึ้นไป ทั่วประเทศ  โรงเรียนสตรีสิริเกศอยู่ใน              
ล ำดับที่ 80 มีค่ำเฉลี่ยที่ 44.58  และผลกำรทดสอบระดับชำติ (O – Net) ระดับมัธยมศึกษำปีที่  ๖ พบว่ำ 
ผลกำรประเมินในสำระกำรเรียนรู้หลักของโรงเรียนสูงกว่ำระดับประเทศ 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คือกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย วิทยำศำสตร์  สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำต่ำงประเทศ (ดังกรำฟ
รูปที่ 3) จำกกำรเปรียบเทียบผลทดสอบระดับชำติ (O – net) ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ กับ  ๒๕๖๑  
พบว่ำ ระดับมัธยมศึกษำปีที่  ๓  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  มีผลกำรประเมินเพ่ิมสูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐               
ใน ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  และระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๖  ผลกำรทดสอบระดับชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  มีผลกำรประเมินเพ่ิมสูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ ใน ๔  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และ
ภำษำต่ำงประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 
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คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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รูปที่ 3 
 
   ๖. ด้ำนควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ โรงเรียนสตรีสิริเกศได้จัดกิจกรรม                 
ให้นักเรียนได้เข้ำร่วม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีทักษะกำรประกอบกำร กำรท ำธุรกิจพอเพียง                 
ซึ่งเกิดจำกกำรท ำหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๑๐๐   
   และจำกกำรประเมินตนเอง โดยรวมในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ      
พบว่ำ อยู่ในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซ่ึงเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยของโรงเรียนที่ก ำหนดไว้    
จนส่งผลให้เกิดผลงำนต่ำงๆ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ดังนี้  
 
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน  

๑. การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๔ ระดับประเทศประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ – ม. ๓ )  จัดโดย  สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๐๑ 
ประเทศไทย  โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ กระทรวงศึกษาธิการ  และมูลนิธิไลออนส์                     
ในประเทศไทย วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  
ถนน.พิชัย  กรุงเทพมหานคร   

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การเข้าร่วมการแข่งขันตอบค าถาม
สารานุกรมไทยฯ ครั้งที ่๒๔  
ระดับจังหวัด 

ชนะเลิศ 
ระดับประเทศ 

๑.เด็กหญิงวิลาสินี  บุญมี 
๒.เด็กหญิงปทิตตา  เชิงหอม 
๓.เด็กชายพลวัฒน์  ค าโพธิ์ 

นางศิริวรรณ  มะโรณีย์ 
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คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  256๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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 2. การแข่งขัน “ยอดกล้าวรรณกรรมประเภทนวนิยาย” ประเภทนวนิยายเรื่องสั้น                        
จากคณะกรรมการนักเขียนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ บ้านผู้หว่าน  
 จังหวัดนครปฐม 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การเข้าร่วมการแข่งขัน“ยอดกล้า
วรรณกรรมประเภทนวนิยาย” 
ประเภทนวนิยายเรื่องสั้น  จาก
คณะกรรมการนักเขียนแห่งชาติ 

ชนะเลิศ 
ระดับประเทศ 

นางสาวพรทิพย์  โคษา 
 

 นางวราพร  เจริญยุทธ 

   ๓. ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๘  ระดับชาติ   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  วันที่  ๖ – ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กิจกรรม ผลการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขัน Multi skills 
Competition 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เด็กชายเจสัน  ชาวสวน นางวลัย  นามวงศ์ 

การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
เรื่องสั้น (Comic Strip)         
ม.๑ – ม.๓  

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.นางสาวนันทิกานต์  ไชยบรรณ์ 
๒.เด็กหญิงสโรชา เหล่ามานะกุล 

๑.นางสาววิภาพร ชิณะแขว 
๒.นายไพรนคร  ชิณะแขว 

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์   
ม.๑ – ม.๓        

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.เด็กชายธัญพิสิษฐ์   ศรีวงษา 
๒.เด็กหญิงเทพธิดา  เเก้วสง่า 

๑.นางสาววิภาพร  ชิณะแขว 
๒.นายไพรนคร  ชิณะแขว 

การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.๔ – ม.๖ 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.นางสาวภูริตา  วงศ์ประเทศ 
๒.นางสาวศรินยา   กองพงษ์ 
๓.นางสาวสุภาวดี  ศรีสังขาร 

๑.นางสาวสุภัทรา  ชูสาย 
๒.นางโสภา   พิเชฐโสภณ 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ)   
 ม.๑ – ม.๓ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กหญิงวริศรา  กุลสุข นางสาวพันิภา  จันทะโสม 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ)              
ม.๔ – ม.๖ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

นางสาวโศภิตา  รัตนรัก นางบุญญาพร  บูรณะศร ี

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ

ภาษาจีน ม.๔– ม.๖ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

๑. นางสาวกมลวรรณ  ภิบาลจอมมี 
๒. นายวัชรินทร์  ขันติวงค ์

๑. Miss  Jiahui  Xie 
๒. นายปิยลดา   หารไชย 

 

  ตารางสรุปผลเหรียญการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๘  
ระดับชาติ   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ระหว่างวันที่  ๖ – ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑ จังหวัดบุรีรัมย ์
 

โรงเรียน 
จ านวนเหรียญรางวัล 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ๔๕ ๑๐ ๑ ๕๖ 



๑๒ 
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   ๔ .การแข่ งขั นคณิ ตศาสตร์ โ อลิ มปิ ก ร ะดั บชาติ  ค รั้ งที่  ๑๕  (The ๑๕ th Thailand 
Mathematical Olympiad, TMO ๒๐๑๘) โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (สอวน.)  โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธาน 
ร่วมกับสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  
ครั้งที่ ๑๕ 

เหรียญ
ทองแดง 

เด็กชายถิรธวัช  ณรงค์การด ี    คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  และอาจารย์ 
ผู้แทนศูนย์  สอวน. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   ๕. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบสองระดับประเทศ)                       
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิชาคณิตศาสตร์                
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เหรียญเงิน 
ชมเชย 

เด็กชายถิรธวัช  ณรงค์การดี
เด็กชายภควัต  รัตนโสภา 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   

 ๖. การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑         
ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่  ๓ – ๔  สิงหาคม ๒๕๖๑                         
ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การเข้าร่วมการแข่งขัน      
คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชนะเลิศ 
 

นายปฏิภาณ  สาระวัน ๑.นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ 
๒.นายวิทยา  อินธิมาศ 
 

 ๗. การแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (The ๑ st Quick 
Arithmetic Contest) ชิงถ้วยผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ในวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑  จัดโดยโรงเรียนกัลยาณวัตรร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร  จังหวัดขอนแก่น  

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ   
   เหรียญทอง 

นายพีระพัฒน์  จินดามณี  ๑.นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาต ิ
๒.นายวิทยา  อินธิมาศ 
 รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

นายปฏิภาณ  สาระวัน 

  
 
 



๑๓ 
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   ๘. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก  เข้าค่าย ๑ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
ค่าย ศูนย ์ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

ดาราศาสตร์        
ม.ต้น 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑.เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที 
๒.เด็กชายปธานิน  ติยวรนันท์ 
๓.เด็กหญิงณิชา  วัฒนพฤกษชาติ 
๔.เด็กชายจิระวัฒน์  เสวะนา 

คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑.นายเตชิต  วัฒนพฤกษชาติ 
๒.เด็กหญิงณัฐชยา  จันทสนธ์ 
๓.นายสุรกิตติ์  สุนิพัฒน์ 

คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมะมหาราช เด็กชายภานุวิชญ์  วรนุช คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชีววิทยา โรงเรียนอ านาจเจริญ นายมาก้อง  ตั้งเกษมุกดา  คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์ โรงเรียนมุกดาหาร นายเตชิต  วัฒนพฤกษชาติ คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เคมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นางสาวพิมลวรรณ  ตั้งเกษมุกดา คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ เด็กหญิงณิชา  วัฒนพฤกษชาติ คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 

 
   ๙. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก  เข้าค่าย ๒  โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   

ค่าย ศูนย ์ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
ดาราศาสตร์        

ม.ต้น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑.เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที 

๒.เด็กชายปธานิน  ติยวรนันท์ 
๓.เด็กหญิงณิชา  วัฒนพฤกษชาติ 
๔.เด็กชายจิระวัฒน์  เสวะนา 

 คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์   

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เด็กหญิงณัฐชยา  จันทสนธ์ 
 

 คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์   

   
    ๑๐. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก(ค่าย ๓) โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

ค่าย ศูนย ์ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
ดาราศาสตร์        

ม.ต้น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที 

 
 คณะครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์   

   จำกผลกำรพัฒนำที่เกิดขึ้นข้ำงต้น  เนื่องด้วยโรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธี
ที่หลำกหลำย โดยมีเป้ำหมำยพัฒนำผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร ให้ได้ระดับยอดเยี่ยมนั้น  โรงเรียนได้
จัดโครงกำร/กิจกรรม  ที่สนองตอบนโยบำย  กลยุทธ์  มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน อย่ำงเป็นรูปธรรม มี
กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกันของบุคลำกรในโรงเรียน  มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนและผู้รับผิดชอบ
อย่ำงชัดเจน  ตรวจสอบได้  มีกำรรำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่อฝ่ำยบริหำรในทุกกิจกรรม/โครงกำร 



๑๔ 
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ผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นระบบ ทั้งกำรติดตำมผลประเมินในรูปแบบ SSK Model  ในกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรนั้น  โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีโครงกำร /กิจกรรมที่รองรับและได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  คือ 
   โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑  โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   

1. กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงภำษำ กำรสื่อสำร และควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ 
2. กิจกรรมส่งเสริมกำรบูรณำกำรในวิชำ โครงงำน สะเต็ม ค่ำยวิชำกำร ค่ำยทักษะชีวิต            

วิชำศึกษำ  ค้นคว้ำอิสระ และสร้ำงองค์ควำมรู้ เพ่ือกระบวนกำร  แก้ปัญหำ เกิดควำมคิดเชิง สร้ำงสรรค์     
ผลิตนวัตกรรมใช้แก้ปัญหำกำรด ำเนินและด ำรงชีวิตในชุมชน  

3. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผลงำนนวัตกรรมและควำมสำมำรถในกำรประกอบ 
อำชีพ เพ่ือหำรำยได้อย่ำงหลำกหลำย  ผ่ำนกำรน ำเสนอผลลัพธ์บนเวทีศักยภำพ ตำมควำมต้องกำร         
ของตนเองและชุมชนภำยใต้หลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา มีความรู้เท่าทัน          
สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรประกอบอำชีพตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้และทักษะกระบวนการให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    จาก โครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนั้น  
เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนที่ได้มี
ส่วนร่วม และให้การสนับสนุน ทั้ง งบประมาณ บุคลากร สถานที่ ในการด าเนินกิจกรรมจนส าเร็จลุล่วง                
และเป็นตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
   และจากการด าเนินการดังกล่าว โรงเรียนสตรีสิริเกศยังมีจุดที่ควรพัฒนาคือการพัฒนาผู้เรียนให้มี            
ผลการทดสอบระดับชาติ (O – net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ               
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ในทุกปีการศึกษา   

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ประเมินตนเองด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์           
ของผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖  ด้วยกระบวนที่หลำกหลำย สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของโรงเรียน กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้ำประสงค์ของโรงเรียน ที่ต้องกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้
และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน มีทักษะวิเครำะห์สื่อเทคโนโลยี และประเมินสำรสนเทศ                               
ที่มีคุณลักษณะนิสัย ควำมรู้และมีควำมเท่ำทัน ปรับตัวได้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งควำมเป็น
ศตวรรษที่  ๒๑  และจำกกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยวิเครำะห์ประเด็นพิจำรณำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดของโรงเรียนสตรีสิริเกศ พบว่ำมีผลกำรประเมินดังนี้    
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   ๑. ด้ำนคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด เกี่ยวกับ ด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำร
ท ำงำน และด้ำนศีลธรรมให้เป็นไปตำมคุณลักษณะและค่ำนิยม ๑๒ ประกำร  โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมนั้น  ผลกำรประเมินตั้งแตร่ะดับดีข้ึนไปนั้น อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๑๐๐   
   ๒. ด้ำนควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศนั้น พบว่ำนักเรียน 
จะแสดงออกได้อย่ำงชัดเจนเหมำะสมในทุกโอกำส ไม่ว่ำจะเป็นงำนประเพณี ของจังหวัด ชุมชน หรือหมู่บ้ำน  
ที่นักเรียนอำศัยอยู่ นักเรียนจะให้ควำมร่วมมือ จะเข้ำร่วมในกิจกรรมประเพณีต่ำงๆ ทั้งด้ำนงำนศำสนำ              
และงำนบุญประเพณีรื่นเริงต่ำงๆ เช่น งำนวันลอยกระทง งำนวันเข้ำพรรษำ วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ  
และอ่ืนๆ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ อีกทั้งนักเรียนยังมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนให้ควำมร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
และสิ่งแวดล้อมในทุกโอกำสและทุกกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนหรือหน่วยงำน ชุมชนจัดขึ้น  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม                
ร้อยละ ๑๐๐  
   ๓. ด้ำนกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำยของนักเรียนโรงเรียน 
สตรีสิริเกศนั้น  นักเรียนสำมำรถปรับตัวและเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีเป้ำหมำยกำร
เรียนรู้ กำรท ำงำน และกำรประกอบอำชีพ ที่ชัดเจน ในระดับดีขึ้นไปนั้น อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม    
ร้อยละ ๑๐๐  
   ๔.  ด้ำนสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม ควำมฉลำดทำงอำรมณ์  สุนทรียภำพทำง ศิลปะ ดนตรี 
กีฬำ นำฏศิลป์  และกำรป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและอบำยมุข หลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อ
ควำมรุนแรง ปัญหำทำงเพศ นักเรียนมีผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๕.๓๙  
และจำกกำรประเมิน น้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยของนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ พบว่ำนักเรียน
มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ  ๙๔.๖๓ อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  
   จำกกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน  ๔ ด้ำน พบว่ำโดยรวม นักเรียนโรงเรียน
สตรีสิริเกศมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
ในมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยของโรงเรียนที่ก ำหนดไว้   
จนส่งผลให้เกิดผลงำนต่ำงๆ ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้ 
   ๑. การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๒  จัดโดยคณะกรรมการ                                  
จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ ตึกสันติไมตรี  
ท าเนียบรัฐบาล 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
กำรคัดเลือกเด็กและเยำวชน
ดีเด่น  ประจ ำปี ๒๕๖๒   

ได้รับการคัดเลือก
เป็นเด็กและ
เยาวชนดีเด่น 

นางสาวลาวัลย์  แก้วหิน คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

  2. การประกวดวงโยธวาทิตโลก TWMC ๒๐๑๘  ชิงถ้วยพระราชทาน   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่  ๑๔-๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

การแข่งขัน รางวัล หน่วยงานที่จัด ครูผู้ควบคุม 
การประกวดวงโยธวาทิตโลก 
TWMC ๒๐๑๘  ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

อันดับ ๒ 
 

สมาคมประกวดวงวงโยธ
วาทิตลก TWMC ประเทศ
ไทยและสมาพันธ์วงโยธ
วาทิตแห่งเอเชีย AMBC 

นายเอกรัตน์  ลับโกษา 



๑๖ 
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๓. ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ณ   จังหวัดบุรีรัมย์ 

กิจกรรม ผลการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันขับร้องเพลง            

พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 
ม.๔ –  ม.๕ 

เหรียญทอง                    
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ 

นางสาวจิราวดี  บ ารุงวัตร์ นางสาวมธุรส  แก้วหารอด 

การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”      
ม.๑ – ม.๓ 

เหรียญทอง  เด็กหญิงคริมา    ศรีหา นายเฉลียว  ศิริดล 

   ๔. การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน หน่วยงานที่จัด ครูผู้ควบคุม 

กำรแข่งขัน วอลเลย์บอล            
หญิงรุ่น ๑๘ ปี  สพฐ.เกมส์  
ครั้งที่ ๑ (แชมป์ภำคอีสำน) 

ชนะเลิศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 นำยประโยชน์  รังษี 

การแข่งขันวอลเลย์บอล               
หญิง รุ่น ๑๘ ปี กีฬาธนาคาร

ออมสิน ชิงแชมป์                        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            

ณ จังหวัดขอนแก่น 

ชนะเลิศ  ธนาคารออมสิน  ภาค ๔ นำยประโยชน์  รังษี 

การแข่งขันวอลเลย์บอล 
รุ่น ๑๖ ปีหญิง เอสโคล่า 
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

ณ จังหวัดชัยภูมิ 

รองชนะเลิศ  
อันดับที่ ๑ 

สมาคมวอลเลย์บอล               
แห่งประเทศไทย 

นำยประโยชน์  รังษี 

   ๕. การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
การแข่งขัน รางวัล หน่วยงานที่จัด ครูผู้ควบคุม 

กำรแข่งขันบำสเกตบอลชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย SINGHA ๓X๓ 

Thailand Championship 
๒๐๑๘  รุ่น ๑๖ ปี หญิง 

 ณ จังหวัดสุรินทร ์

ชนะเลิศ 
 

สมาคมบาสเกตบอล
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับบริษัท SINGHA  
COPORATIOM 

 นายพีรกานต์  หมวดแก้ว 

กำรแข่งขันบำสเกตบอลนักเรียนชิง
ชนะเลิศระดบัภูมิภำคและ

ระดับประเทศ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
รุ่นอายุ ๑๖ ปี หญิง 

รองชนะเลิศ  
อันดับ ๑ 

 

บริษัท MONO  นายพีรกานต์  หมวดแก้ว 

กำรแข่งขันบำสเกตบอลกีฬำ
เยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่  ๓๕  
รอบคัดเลือกตัวแทนภำค ๓ 

“หนองคำยเกมส์” 

รองชนะเลิศ  
อันดับ ๑ 

 

การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

 นายพีรกานต์  หมวดแก้ว 



๑๗ 
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   จำกผลกำรพัฒนำที่เกิดข้ำงต้น  โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้มีกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำผู้เรียน           
ในด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่ำงชัดเจนไว้ในกรอบกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร โดยก ำหนดเป็นนโยบำย
ของโรงเรียนในกำรที่จะพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นบุคคล แห่งศตวรรษที่  ๒๑ บนวิถี
ควำมพอเพียง  อีกทั้งยังก ำหนดเป็นเป้ำประสงค์ (Goals) ของโรงเรียนที่จะให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน  มีทักษะวิ เครำะห์สื่อเทคโนโลยี และประเมินสำรสนเทศ                    
ที่มีคุณลักษณะนิสัย ควำมรู้และมีควำมเท่ำทัน ปรับตัวได้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งกำรก ำหนด
ทิศทำงเหล่ำนี้ได้รับควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย ไม่ว่ำเป็นผู้บริหำรโรงเรียน ครู บุคลำกรในโรงเรียน เครือข่ำย
ผู้ปกครอง  ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และตัวนักเรียนเอง ได้รับรู้แนวทำงกำรพัฒนำและหำข้อสรุปร่วมกัน 
จนเกิดรูปแบบในกำรพัฒนำผู้เรียนในด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้น อีกทั้งทำงโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม/
โครงกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นบุคคลแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑  ดังจะยกตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้       
    โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑  โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   
    1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์  ค่ำนิยมที่ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  
 2. กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้และสถำนประกอบกำร ตลำดนัดวิชำกำรและวิชำชีพ  
เปิดโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำและส่งเสริมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
   โครงการพัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์            
โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   
   ๑. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส ำนึก รักบ้ำนเกิดอนุรักษ์
ควำมเป็นไทย 
 ๒. กิจกรรมรักควำมเป็นประชำธิปไตย  ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมบนพ้ืนฐำน 
   ในกำรนี้ พบว่ำยังมีจุดที่ควรพัฒนำผู้เรียนด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกี่ยวกับกำรฝึกให้นักเรียน
เป็นผู้มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทั้งในนอกและในโรงเรียน มีวินัยใน             
กำรทิ้งขยะให้เป็นที่ ร่วมดูแลรักษำสำธำรณะประโยชน์  และทรัพย์สินของทำงรำชกำร ซึ่งเกิดจำกจิตส ำนึก
ของผู้เรียนด้วยตนเองและด้วยควำมสมัครใจในกำรท ำดี ให้มำกขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ยอดเยี่ยม  

   กำรประเมินตนเองในด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ พบว่ำ  
   1. โรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับเอกลักษณ์  เชื่อมโยงไปสู่
พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์องค์กรที่รองรับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและประเทศ อย่ำงชัดเจนโดย
ปรำกฎในแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  มำตรฐำนกำรศึกษำ  ซึ่งสอดคล้อง
กับกำรพัฒนำผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

   2. โรงเรียนสตรีสิริเกศมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  ภำยใต้กำรบริกำร                 
จัดกำรศึกษำ น ำโดยผู้อ ำนวยกำรสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์  ซึ่งมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม                
มีรูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเชิงระบบ มีค่ำนิยมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  โดยก ำหนดให้ เป็น
องค์ประกอบส ำคัญในกำรวัดประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนหรือที่เรียกว่ำ  SSK – Model 
โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมำภิบำลและแนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนำ
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ผู้เรียนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ จนได้รับรำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน (OBECQA)   และเป็นต้นแบบในกำรบริกำรจัดกำรของ สพม.๒๘  จำกหลักกำรบริหำรจัดกำรข้ำงต้น
โรงเรียนจึงได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร
เพ่ือสนองตอบกลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำร โดยทุกส่วนทุกฝ่ำยได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องตลอดปีกำรศึกษำ และในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ โรงเรียนได้เปิดโอกำสให้
สถำบันกำรศึกษำ  สถำนประกอบกำร  กลุ่มอำชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็น ผู้ปกครอง  
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด  ควำมต้องกำรกำรจัดกำรศึกษำ และเป็น               
พ่ีเลี้ยงกำรพัฒนำสำระเนื้อหำรำยวิชำ ทั้ง ๒ ภำคเรียน  และหน่วยงำนข้ำงต้นยังสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอีกด้วย  เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงควำมคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของโรงเรียน  และจำกประเมินด้ำนควำมพึงพอใจด้วยกำรให้บริกำรของ
โรงเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  พบว่ำ มีระดับควำมพึงพอใจในระดับยอดเยี่ยม  และจำกผลดังกล่ำวยัง
สะท้อนไปถึงโรงเรียนได้ใช้ระบบประกันคุณภำพภำยใน  เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งโรงเรียน     
สตรีสิริเกศ  ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ    มีกำรก ำหนด   

คณะกรรมกำรรับผิดชอบและมีแผนกำรด ำเนินงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร  จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพระดับ
โรงเรียนและสอดคล้องกับมำตรฐำนของหน่วยงำนต้นสังกัด  มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำไปสู่มำตรฐำนที่ก ำหนด  
มีกำรประเมินคุณภำพภำยใน  และจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียนประจ ำปี
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในไปใช้ ในกำรวำงแผนและพัฒนำคุณภำพของ
โรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องในทุกปีกำรศึกษำ และจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  ส่งผลให้โรงเรียนสตรีสิริเกศ               
ได้รับรำงวัล  IQA AWARD ระดับ สพฐ.จำกกำรเข้ำร่วมสัมมนำหัวข้อ “ถอดรหัสระบบและกลไกกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ” ภำยใต้งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม  
วิชำกำร  และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับควำมไว้วำงใจ
ให้เป็นตัวแทนของ สพม.๒๘  ในกำรน ำเสนอผลงำน รำงวัล  IQA AWARD  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครู             
ที่รับผิดชอบงำนประกันของโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๘ ไว้เป็นต้นแบบ อีกท้ังโรงเรียนยังมีระบบนิเทศ  ก ำกับ
ติดตำมที่แสดงถึง  ควำมก้ำวหน้ำของพันธกิจและเป้ำประสงค์  กำรเป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกลและ
มัธยมศึกษำ ๔.๐  ซึ่งโรงเรียนมีแผนงำน/โครงกำร กำรนิเทศภำยในโรงเรียน  มีกำรก ำหนดกรรมกำร
ผู้รับผิดชอบ  มีปฏิทินกำรปฏิบัติงำนด ำเนินงำนนิเทศภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ทุกงำนภำยใต้โครงสร้ำงบริหำร  มีบันทึกรับกำรนิเทศภำยใน แล้วยังน ำผลกำรนิเทศไปใช้พัฒนำงำนและ             
เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  โดยได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  และจำกกำร
จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ พบว่ำ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  ของโครงกำร/กิจกรรมให้
ผู้บริหำรทรำบอย่ำงต่อเนื่องทุกโครงกำร และจำกผลกำรรำยงำนดังกล่ำวสำมำรถน ำมำปรับใช้และพัฒนา            
ในปีการศึกษาต่อไปได้เป็นอย่างดี 
   ๓. ด้ำนกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย  โรงเรียนได้จัดให้มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่รองรับกลุ่มศักยภำพผู้เรียน ที่หลำกหลำย
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น  โดยได้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและหลักสูตรผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ                     
มีโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลำง ฯ  ตอบสนอง
เป้ำหมำย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถำนศึกษำและมีกำรก ำหนดเวลำเรียนเหมำะสมกับระดับชั้น   รำยวิชำ
พ้ืนฐำนและรำยวิชำเพ่ิมเติมที่จัดในหลักสูตรมีกำรจัดล ำดับเนื้อสำระ  ควำมยำกง่ำย  ควำมซับซ้อนและ             



๑๙ 
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มีกำรบูรณำกำรสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่นสอดแทรกในรำยวิชำอย่ำงเหมำะสม  มีแผนกำร
เรียนที่หลำกหลำยสอดคล้องกับกลุ่มศักยภำพผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกำสเลือกเรียนตำมควำมถนัดและควำม
สนใจ  รำยวิชำเพ่ิมเติมมีเนื้อหำ/สำระกำรเรียนรู้ เหมำะสมตำมโครงสร้ำงที่จัดให้ผู้เรียนและผู้เรียนสำมำรถ
เลือกเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมได้ตำมควำมต้องกำร  ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของรำยวิชำเพ่ิมเติม
ตอบสนองจุดเน้นของสถำนศึกษำ  รำยวิชำเพ่ิมเติมมีกำรบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระอย่ำงน้อย  ๒ รำยวิชำ                    
มีกำรประเมินและกำรติดตำมกำรใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสรุปผลทุกภำคเรียน  มีกำรทบทวน
หลักสูตรสถำนศึกษำทุกปีกำรศึกษำโดยใช้สรุปผลกำรติดตำมกำรใช้หลักสูตร  ผลกำรวิจัยชั้นเรียนของครู 
และโรงเรียนยังมีระบบงำนแนะแนวกำรศึกษำ  แนะแนวอำชีพ  แนะแนวทักษะชีวิต  มีกำรจัดท ำระเบียน
สะสมและแฟ้มสะสมผลงำนที่แสดงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพ (Career Path Portfolios) 
ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  ซึ่งกำรด ำเนินกำรเหล่ำนี้เป็นผลดีให้กับผู้เรียนได้รู้ตัวตนและ 
แนวทำงกำรด ำเนินชีวิตของตนเอง สำมำรถเลือกเส้นทำงกำรประกอบอำชีพในอนำคตได้เป็นอย่ำงดีและทำง
โรงเรียนยังไดมี้แนวทำงในกำรวำงแผน ออกแบบเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในปีกำรศึกษำหน้ำได้เป็นอย่ำงดี   
   ๔. ด้ำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  โรงเรียนมีแผนกำรพัฒนำสมรรถนะ
วิชำชีพครู สวัสดิกำรเป็นรำยบุคคล และมีบันทึกข้อมูลผลงำนเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนรำยปีเสนอต่อผู้บริหำรเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ โดยโรงเรียนได้สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรอย่ำงเต็มที่ และสนับสนุนให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ตำมสำขำวิชำอย่ำงต่อเนื่อง กับครู
ทุกคน  ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และมีกำรติดตำม  ประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพครูและมีแผนกำรพัฒนำ
ศักยภำพ  พัฒนำวิชำชีพครูเป็นรำยบุคคล  รองรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งปรำกฏอยู่
ในรำยงำนกำรไปรำชกำร  อบรมสัมมนำของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   ค ำสั่งกำรไปรำชกำรของครูและ
บุคลำกรในโรงเรียน  
   ๕. ด้ำนจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพโรงเรียน
มีกำรก ำหนดแนวทำง  วำงแผนกำรบริหำรจัดกำร มีปฏิทินใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติต่ำง ๆ  และแจ้ง
ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน  ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้จำกระบบ eoffice.ssk.ac.th ของโรงเรียน  โรงเรียนมีอำคำร
สถำนที่  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  จัดสภำพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้หรือจัดท ำผังบริเวณโรงเรียน (Master 
Plan) สะดวกพร้อมใช้งำน อยู่ในสภำพมั่นคง ปลอดภัย เหมำะสม  พร้อมใช้ประโยชน์ และมีกำรติดตำม 
ตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน  มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง
และมีกำรสรุปประเมินรำยงำนกำรใช้อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมในทุกภำคเรียน และทำงโรงเรียน         
ยังจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องสืบค้นควำมรู้ที่น ำระบบเทคโนโลยีเข้ำถึงควำมรู้ แหล่งเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และมีห้องน้ ำ  โรงอำหำร ห้องประชุม ห้องสมุดครบทุกแห่งสะอำด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงำมมีควำมมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรเรียนรู้พอเพียงกับ
จ ำนวนผู้เรียนและอยู่ในสภำพ.ใช้กำรได้ดีทุกครั้ง  มีสภำพแวดล้อมสวยงำมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภำยใน
สถำนศึกษำท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษำตำมศำสตร์ของพระรำชำ ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้    
   ๖. ด้ำนกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสื่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  รองรับกำรจัดกิจกรรรมกำรเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  
โดยครูมีทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงกำรใช้เป็นไปตำมแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และมีกำรบันทึก
กำรใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์  บันทึกหลังแผน  และรำยงำนกำรใช้สื่อ  และจำกกำรประเมินตนเอง พบว่ำ                 
ครูใช้สื่อเทคโนโลยี  ในกำรจัดกำรเรียนรู้ร้อยละ ๘๙.๖๓  อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยมและโรงเรียนยังมี
ระบบบริหำรข้อมูลสำรสนเทศถูกต้อง  เป็นปัจจุบันที่แสดงควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์กรทั้งภำยใน 
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และภำยนอกโรงเรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัย  มีกำรปรับปรุงข้อมูล
สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในด้ำนกำรจัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม   
  จำกกำรประเมินตนเองและกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ในด้ำน
กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ใน ๖ ประเด็นพิจำรณำ พบว่ำโดยรวมโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรศึกษำ              
ของโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ และจำกผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับรำงวัลดังนี้  

๑. โรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรำงวัล IQA AWARD  ระดับ สพฐ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2๕๖๑  
๒. นำยสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรำงวัลเกียติบัตรและ 

เข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น  ประจ ำปี พ.ศ. 2561   
    3. นำยเทพปทำน  สีแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 
OBEC AWARDS  ๒๕๖๑ รำงวัลรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่            
ด้ำนบริหำรจัดกำร รำงวัลเหรียญทอง ณ ภูเขำงำมรีสอร์ท จังหวัดนครนำยก วันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนำคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
   จำกผลกำรพัฒนำที่เกิดข้ำงต้น  เกิดจำกผู้บริหำรโรงเรียนได้น ำเกณฑ์ OBECQA ซึ่งใช้หลักกำร
บริหำรเชิงกลยุทธ์มำประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โดยใช้กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์    
ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ  ทั้งด้ำนผู้เรียนที่ค ำนึงถึงควำมเป็น
พลโลก ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับสำกล ด้ำนกำรพัฒนำครู  และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
กระบวนกำรพัฒนำที่เกิดขึ้นใช้หลักชุมชนวิชำชีพแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Community Learning 
หรือ PLC  ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำคัญก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบ มีกำรจัดท ำเป็น
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระยะ ๔ ปี  กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ ผู้บริหำรโรงเรียนได้ก ำกับ
ให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ซึ่งประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนควำมส ำเร็จ                  
ต่อวัตถุประสงค์ส ำคัญเชิงกลยุทธ์อย่ำงครบถ้วน มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ  
และระยะเวลำด ำเนินกำรที่ชัดเจน  โดยมีโครงกำร/กิจกรรรมที่รองรับและสนับสนุนด้ำนกำรบริหำร         
และจัดกำร ดังนี้   
    โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
    ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๒. พัฒนาระบบงานแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
    ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้เข้าถึงความรู้  และสร้างบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ๓. พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    โครงการพัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
    ๑. พัฒนาระบบนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ทบทวน  ผลการด าเนินงาน  น าเสนอผลการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
    ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ที่เชื่อมโยงขององค์กรทั้งภายใน 
และภายนอก 
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    ๓. พัฒนาระบบก ากับ  ติดตามงานตามโครงสร้างของโรงเรียน ให้ด าเนินงานภายใต้  กลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์   
    ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพ่ือการก ากับตดิตาม   ความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรม              
ตามแผนปฏิบัติการ 
    โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
  - ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
อย่างมีประสิทธิภาพและครบ ๗ องค์ประกอบ 
    โครงการพัฒนาสมรรถนะครู 
    โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมี  กิจกรรมหลักดังนี้ 
  ๑.ประสานสัมพันธ์  ขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ร่วมก าหนดความต้องการการ     
จัดการศึกษาและเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  ๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน             
   ในกำรนี้ จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ คณะกรรมกำร
ประเมินได้สะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดที่ควรพัฒนำ กล่ำวคือ  

1. ควรพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มงานให้มีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี 
ความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันทั้งระบบ 

2. ควรน ำกระบวนกำร  PLC  มำใช้เพ่ือพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนให้มำกข้ึน  
3. ควรพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกด้าน 
4. พัฒนาระบบการควบคุมภายในการบริหารจัดการการใช้อาคาร 
5. ควรพัฒนาความรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่ำงอย่ำงต่อเนื่อง 

แล้วน ำมำใช้จริง  และพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สอดคล้องเป็นปัจจุบัน 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ยอดเยี่ยม 
   กำรประเมินตนเองด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  โรงเรียน        
สตรีสิริเกศ  ได้พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน ซึ่งมีผลกำรประเมินในแต่ละประเด็นดังนี้    

1. กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตได้ครู โรงเรียนสตรีสิริ เกศ  ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เป็นไปตำมกระบวนกำร Active Learning                  
ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ                
ให้ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ตนเอง  ก ำหนดเนื้อหำสำระกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร Active 
Learning  ตำมควำมสนใจและควำมถนัดเป็นรำยบุคคลอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  และให้ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้
โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรวิจัยจนท ำให้นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศสำมำรถน ำเสนอและสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรค้นคว้ำ            
ด้วยตนเองได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   ดังจะเห็นได้จำกผลกำรเข้ำร่วมแข่งขันโครงงำน  ในกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร ศิลปะนักเรียนนักศึกษำ ของเขตพ้ืนที่  ระดับภำคและระดับประเทศ หรือแม้แต่หน่วยงำน
อ่ืนที่จัดขึ้น นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรำงวัลในทุกครั้ง ที่เข้ำร่วม ซึ่งผลเหล่ำนี้ก็สืบเนื่องจำกกำรเรียนใน
วิชำ IS โครงงำน กิจกรรมค่ำยบูรณำกำร กำรจัดกิจกรรม Active Learning เป็นต้น กระบวนกำรเหล่ำนี้ท ำให้
ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง กล้ำคิดกล้ำแสดงออกมำกขึน้  
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มีกระบวนกำรคิดกำรท ำงำนที่เป็นระบบ และสำมำรถวำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรเรียนของตนเอง                       
ได้เป็นอย่ำงดี และครูได้เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมในชั้นเรียน                  
ร่วมกันผลิตสื่อกำรเรียนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ให้น่ำเรียนมำกยิ่งขึ้นใน ทุกระดับชั้น   

2.   กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  ครูไดจ้ัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสดงเป็นผู้ประกอบกำร และท ำธุรกิจพอเพียงตำมกระบวนกำร  Project-based 
Learning  ในโอกำสต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมเปิดบ้ำน กิจกรรมชุมนุม ตลำดนัดหลักสูตร กีฬำภำยใน เป็นต้น 
ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี ร้อยละ ๘๙.๖๓ ครูจัดกิจกรรม                
กำรเรียนรู้บูรณำกำรร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกันและบูรณำกำรกับแหล่ งเรียนรู้                  
สถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น  เชิญวิทยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้ เกี่ยวกับ            
กำรประกอบอำชีพ  จัดแนะแนวกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ โดยเชิญบุคลำกรภำยนอก เช่น แพทย์ 
พยำบำล  ต ำรวจ ทนำยควำม ช่ำงไฟฟ้ำ พ่อค้ำ เป็นต้น มำให้ควำมรู้และชี้แนะแนวทำงเส้นทำงกำรประกอบ
อำชีพ ซึ่งเป็นกำรกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักกำรประกอบอำชีพและเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนด ำเนิน
ชีวิตและท ำให้ผู้เรียนเจตคติท่ีดีต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพในอนำคต 

3. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็นต่อ 
กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียน  โดยรูปแบบให้นักเรียนประเมินกำร
จัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูแต่ละคน แล้วน ำผลมำสะท้อนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน  เชิงบวกของตนเอง  
ว่ำมีข้อดีข้อเสียอย่ำงไร  จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนำในด้ำนใดบ้ำง ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนหรือไม่               
ซึ่งเป็นรูปแบบนี้โรงเรียนด ำเนินกำรในทุกปีกำรศึกษำและสำมำรถน ำมำปรับใช้ในปีกำรศึกษำต่อไปได้                  
เป็นอย่ำงดีส ำหรับครูผู้สอน 

4. กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียนนั้นครูโรงเรียน 
สตรีสิริเกศมีเครื่องมือวัดผลกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตรงตำมสภำพจริงและอิงมำตรฐำนกำรเรียนรู้
รำยวิชำและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ไม่ว่ำจะเป็นแบบทดสอบ  แบบสังเกต แบบสัมภำษณ์                   
กำรตรวจชิ้นงำน กำรน ำเสนอ เป็นต้น ซึ่งเหล่ำนี้ครูแต่ละคนมีรูปแบบวิธีกำรวัดที่แตกต่ำงกัน ตำมควำม
เหมำะสมของแต่ละรำยวิชำ  และยังเปิดโอกำสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรวัดและประเมินผล
ร่วมกับครู  มีข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงครูกับนักเรียนในชั้นเรียน โดยประเมินผู้เรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง   
อีกท้ังยังสะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทรำบผลกำรประเมินในทุกระยะ เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเอง
และแก้ไขในข้อที่ผิดพลำดที่เกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่องไปจนถึงกำรตัดสินผลกำรพัฒนำผู้เรียน ซึ่งกระบวนกำรนี้ 
ทำงโรงเรียนได้ร่วมกันก ำหนดและวำงแผนด ำเนินกำรร่วมกัน ซึ่งนักเรียนสำมำรถทรำบผลกำรวัดและ
ประเมินได้จำกครูผู้สอนได้เมื่อมีกำรตรวจสอบแล้วผ่ำนระบบออนไลน์ เช่น Line, facebook, e – mail  
เป็นต้น ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และเม่ือมีกำรประเมินผลไม่เป็นที่พอใจ เช่น กรณีนักเรียนมีติด ๐ ร มส 
หรือขำดเรียนบ่อย ไม่มีคะแนน ไม่ท ำงำนส่ง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ จะประสำนไปยังผู้ปกครองให้ทรำบทันที  
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
   ๕. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้           
ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกันและบูรณำกำรกับ               
แหล่งเรียนรู้  สถำนประกอบกำร  กลุ่มอำชีพอิสระของชุมชน  โดยมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ระหว่ำง
กลุ่มสำระตั้งแต่  ๒ กลุ่มสำระขึ้นไป เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รู้จักบูรณำกำร กำรเรียนรู้  สำมำรถน ำควำมรู้                      
ไปประยุกต์ใช้ในสำขำวิชำหนึ่งได้  ซึ่งทำงโรงเรียนได้ร่วมกันจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรในกลุ่มสำระดังนี้                 
กลุ่มสำระกำรเรียนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  จัดกำรเรียนรู้ในเรื่องของโครงงำน โดยประเมินร่วมกัน 
น ำมำผลมำวิเครำะห์และตัดสินผลร่วมกัน  กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพกับวิทยำกำรศำสตร์ กลุ่มสำระภำษำไทย
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กับภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น   และในกำรจัดกำรเรียนรู้นั้น ครูมีร่องรอยกำรบันทึกผลกำรเรียนรู้ที่ชัดเจน 
ตรวจสอบได้  มีกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภำพ  ทักษะ ควำมรู้และคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียน           
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของตัวชี้วัดรำยวิชำในแต่ละกลุ่มศักยภำพ  และครูยังสะท้อนผลกำรเรียนรู้กับผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและแก้ไขตนเอง  และยังเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน
มำกยิ่งขึ้น  ซึ่งกำรสะท้อนผลให้กับผู้เรียนมีหลำกหลำยวิธี  โดยครูท ำควำมตกลงร่วมกันกับผู้เรียน  และครูยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  สถำนประกอบกำรกลุ่มอำชีพอิสระ               
ของชุมชนอย่ำงต่อเนื่องในทุกภำคเรียนและทุกโอกำส  โดยให้ชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น
หรือร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นภำคเรียน  ครูทุกคนได้น ำ 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ ปัญหำอุปสรรค มำเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในภำคเรียนต่อไป               
โดยมีกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำตนเอง ( ID Plan)  ต่อผู้บริหำรโรงเรียนทรำบอย่ำงเป็นรูปธรรม                               
ในทุกปีกำรศกึษำ  
   จำกกำรประเมินตนเองและกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ๒๕๖๑ ในด้ำน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญใน ๕ ประเด็นพิจำรณำ  พบว่ำโดยรวมโรงเรียน           
มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน
กำรศึกษำของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ                  
ส่งผลให้ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรำงวัลดังนี้   
       ได้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS  จ ำนวน  ๕ คน คือ   

1. นำงวลัย  นำมวงศ์  ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ด้ำนวิชำกำร 

2. นำงวิไล  กุยแก้ว  ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมแนะแนว  ด้ำนวิชำกำร 
    3. นำงนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน  ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ด้ำนวิชำกำร 
 4. นำยเทพปทำน  สีแก้ว  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอด 

เยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
    5. นำงรสสุคนธ์  แก้วคูณ  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำร 

เรียนกำรสอน  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                      
และเทคโนโลยี  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

 

   ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เพชร สพม.๒๘” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เนื่องในวันครู 
ประจ ำปี ๒๕๖๒  จ ำนวน ๔  คน  คือ  

1. นำยเฉลียว  ศิริดล       ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   
2. นำงกิ่งแก้ว  แดงงำม      ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   
3. นำงวิจิตำ  บุญเย็น       ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
4. นำงสำวกำนต์นภัส  คดดวง   พนักงำนรำชกำร   

    นำยเอกรัตน์  ลับโกษำ   ไดร้ับรำงวัล Hall of Fame Award จำกสมำคมกำรประกวด 
วงโยธวำทิตโลก ประเทศไทย เเละสมำพันธ์วงโยธวำทิตแห่งเอเชีย   
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   จำกผลกำรพัฒนำที่เกิดขึ้นข้ำงต้น  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียน               
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม  อย่ำงหลำกหลำยดังนี้ 

 โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครู  ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้ 
 ๑. จัดท าแผนการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active  Learning จัดหน่วยบูรณาการ 
แบบสหวิทยาการ 
 ๒. การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๓. พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
  ๕. พัฒนาการสร้างเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 
  ๖. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
 ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะครูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ คณะกรรมกำรประเมิน                  
ได้สะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดที่ควรพัฒนำ ดังนี้   

1. ควรมีแบบส ารวจความสนใจหรือแบบวัดความถนัดและรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ควรมีประเมินความส าเร็จของงานและรายงานผล 
3. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจ หรือประเมินความส าเร็จของกิจกรรมและ 

รายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
  
 ๓.๑ แผนพัฒนำล ำดับที่  ๑  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21   
 ๓.๒ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๒   ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมกลุ่มศักยภำพผู้เรียน 
 ๓.๓ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๓   พัฒนำศักยภำพระบบกำรก ำกับและสะท้อนผลมำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  
 ๓.4 แผนพัฒนำล ำดับที่ ๔   ส่งเสริมพัฒนำภำคีเครือข่ำย ควำมร่วมมือกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
           ตำมศำสตร์พระรำชำ   
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ส่วนที่  3   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  
 

 ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ/ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์  
 ค ำสั่งแต่งแต่งคณะท ำงำนกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ   


