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ก 

 
ค ำน ำ 

 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  ตลอดทั้งเพ่ีอรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและ                
ได้จัดท ารายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูล                  
จากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอต่อเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการ
ในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล 
และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอก                  
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือ 

ในการจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
  

 
       (นายสมศักดิ์   นันทวิสิทธิ์) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 
 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนสตรีสิริเกศ  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม                   
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงาน
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ประจ าปีก ารศึกษา  ๒๕๖๑  
คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                     
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    
 
 
                                   (นายสุข  มกีุล) 
             ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                 โรงเรยีนสตรีสิริเกศ 

                                                          วันที่  1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส่วนที ่  หน้ำ 
   ค าน า   ก 

   ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ข 

   สารบัญ ค 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ   
   ข้อมูลทั่วไป  1 

   ข้อมูลครูและบุคลากร  1 

   ข้อมูลนักเรียน  2 

   ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   3 

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – Net)    3 

   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 5 

   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ    6 

   ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  และเขียน     7 

   ผลการประเมินสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน    8 

   สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 10 
ส่วนที่ 2  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   12 

   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  32 

   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 39 

         สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 45 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
๓  สรุปผล  แนวทำงกำรพัฒนำ  และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 46 
   จุดเด่น  46 

   จุดที่ควรพัฒนา  46 

   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 48 

   ความต้องการการช่วยเหลือ  48 
๔  ภำคผนวก 49 
   ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมายอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    ภายในของสถานศึกษา 

 



๑ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน    สตรีสิริเกศ 
สถานที่ท่ีตั้ง  ๘๗๙ ถนนปลัดมณฑล  ต าบลเมืองใต้  อ าเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
     รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐ โ ทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๒๘๖๘   โทรสาร ๐ ๔๕๖๒ ๐๖๔๒ 
e-mail   satreesiriket@ssk.ac.th  /  website ssk.ac.th  
สังกัด    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 
เปิดสอน   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
 
๑.๒  ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
  ๑)  จ านวนบุคลากร 

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 

5 146 - 18 12 8 13 4 22 

 

  ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรครู  

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๒, 47.68%

๗๗, 50.99%

๒, 1.32%

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก



๒ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

  ๓) จ านวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(ชม./สัปดาห์) 

1. ภำษำไทย ๑6 15 
๒. คณิตศำสตร์ 22 15 
๓. วิทยำศำสตร์ 26 17 
4. สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 21 18 
๕. ภำษำอังกฤษ 23 14 
6. ศิลปะ 7 17 
7. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 21 10 
8. สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 19 
9. แนะแนว  4 18 

รวม 146 16 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖1  รวม ๒,944 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 

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

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม  

ม. ปลำย 
รวมทั้งสิ้น 

จ านวนห้อง 11 11 11 33 15 16 16 47 80 

เพศ 
ชำย 161 154 142 457 158 169 156 483 940 
หญิง 278 296 246 820 405 394 385 1,184 2,004 

รวม 439 450 388 1,277 563 563 541 1,667 2,944 
เฉลี่ยต่อห้อง 40 41 35 38 38 35 39 35 37 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๙๗

๓๘๗

๓๘๔

๕๖๔

๕๓๐

๕๓๘

450

392

385

583

557

527

439

450

388

563

563

541

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
ปีการศึกษา  2559 - 2561

ปี กศ. ๒๕๖๑
ปี กศ. ๒๕60
ปี กศ. ๒๕๕9



๓ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

 ๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖1  คิดเป็นร้อยละ  73.72 

 

1.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

 ๑) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 
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0
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
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29
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0
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30
.0

4

36
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0

29
.4

5

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  
2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ



๔ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 
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 ๒)  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕60 –๒๕๖๑ 
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๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   

        นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100  
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1.7 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ   
         นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.57 
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1.8  ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   
       นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90.15 
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1.๙  ผลการประเมินสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน   
 ๑.9.1 สมรรถนะด้านที่  1  ความสามารถในการสื่อสาร   
        นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนที่  1   
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.67 
 

 
 

 ๑.9.๒ สมรรถนะด้านที่  2  ความสามารถในการคิด  
        นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนที่  2   
ควำมสำมำรถในกำรคิด ตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 97.35 
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 ๑.9.3 สมรรถนะด้านที่  3  ความสามารถในการแก้ปัญหา    
   นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนที่  3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ          
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.11 

 
     

 ๑.9.4 สมรรถนะด้านที่  4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
        นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนที่  4  
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.25 
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 ๑.9.5 สมรรถนะด้านที่  5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
        นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนที่  ๕ ควำมสำมำรถใน 
กำรใช้เทคโนโลยี  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.76 
 

 

๑.๑0  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๔๔๕

๔๕๒

๔๕๒

๔๕๒

๔๕๒

๓๘๙

๕๗๒

๓๘๙
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๓๘๙

๓๘๙

๓๘๙
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๕๗๙

๕๗๙ ๕๗๒

๕๔๔

๕๔๔

๕๔๔

๕๔๔

๕๔๔

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ  สวนสมเด็จ
วัดมหำพุทธำรำม(วัดพระโต) วัดสระก ำแพงน้อย  
อุทยำนแห่งชำติผำแต้ม มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลธำนี เขำพนมรุ้ง
ผำมออีแดง วัดไพรพัฒนำ
โครงกำรในพระรำชด ำริ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ วัดถ้ ำคูหำสวรรค์ วัดถ้ ำเหวสินธุ์ชัย
โครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำเขื่อนสิรินธร ตลำดชำยแดนช่องเม็ก 
วัดหนองป่ำพง ปรำสำทศีขรภูมิ 
วนอุทยำนเขำกระโดง สนำมไอโมบำย 
สวนคุณปู่ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ อุทยำนประวัติศำสตร์พนมรุ้ง 
ปรำสำทเมืองต่ ำ หำดชมดำว อ.นำตำล จ.อุบลรำชธำนี
วัดพระเจ้ำใหญ่องค์ตื้อ (วัดปำกแซง) แม่น้ ำโขง  
ซแรย์ อทิตยำ ชุมชนโบรำณชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี
วัดศรีอุบลรัตนำรำม อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอุบลรำชธำนี
วัดหนองป่ำพง พุทธสถำนรำชธำนีอโศก 
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ส่วนที่  ๒   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรยีน 
 ระดบัคุณภำพ  :  ยอดเยี่ยม 

1. หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรยีน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ด ำเนินกำรประเมินตนเอง ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน ที่ประกำศใช้ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ซึ่งจำกกำรประเมินตนเอง       
พบว่ำ 

1. ด้ำนควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน สื่อสำรภำษำไทยภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศท่ีสอง                  
และควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปนั้น มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
ร้อยละ ๙๖.๘๓   
   ๒. ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์  คิดวิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และสำมำรถ
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ  ๘๖.๘๒  
   ๓. ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมในสำขำวิชำชีพตำมแผนกำรเรียน ตั้งแต่ระดับดี 
ขึ้นไปนั้น 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 กลุ่ม
สำระ ที่มีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไปนั้น อยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ ร้อยละ  ๗๓.๗๒ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ สูงกว่ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (ร้อยละ ๗๒.๒๕) อยู่ที่ ๑.๔๗ และจำกกำรผลกำร
ทดสอบระดับชำติ (O – Net) ระดับมัธยมศึกษำปีที่  ๓  พบว่ำผลกำรประเมินในสำระกำรเรียนรู้หลักของ
โรงเรียนสูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และจำกกำรสรุปผลของสพฐ. พบว่ำ โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ขนำดใหญ่ขึ้นไป ทั่วประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศอยู่ใน ล ำดับที่ 80 มีค่ำเฉลี่ยที่ 44.58  และผลกำร
ทดสอบระดับชำติ (O – Net) ระดับมัธยมศึกษำปีที่  ๖ พบว่ำ ผลกำรประเมินในสำระกำรเรียนรู้หลักของ
โรงเรียนสูงกว่ำระดับประเทศ 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย วิทยำศำสตร์  สังคม
ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำต่ำงประเทศ จำกกำรเปรียบเทียบผลทดสอบระดับชำติ (O – net) 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ กับ  ๒๕๖๑  พบว่ำ ระดับมัธยมศึกษำปีที่  ๓  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  มีผลกำร
ประเมินเพ่ิมสูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  ใน ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  ผลกำรทดสอบระดับชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑      
มีผลกำรประเมินเพ่ิมสูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ใน ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำต่ำงประเทศ   
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   ๖. ด้ำนควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ โรงเรียนสตรีสิริเกศได้จัดกิจกรรม                 
ให้นักเรียนได้เข้ำร่วม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีทักษะกำรประกอบกำร กำรท ำธุรกิจพอเพียง                 
ซึ่งเกิดจำกกำรท ำหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐   
   และจำกกำรประเมินตนเอง โดยรวมในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ      
พบว่ำ อยู่ในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยของโรงเรียนที่ก ำหนดไว้    
จนส่งผลให้เกิดผลงำนต่ำงๆ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ดังนี้  
 
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน  

1. 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 
กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันตอบค ำถำม
สำรำนุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔  
ระดับจังหวัด 

ชนะเลิศ 
ระดับประเทศ 

๑.เด็กหญิงวิลำสินี  บุญมี 
๒.เด็กหญิงปทิตตำ  เชิงหอม 
๓.เด็กชำยพลวัฒน์  ค ำโพธิ์ 

นำงศิริวรรณ  มะโรณีย์ 

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

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน“ยอดกล้ำ
วรรณกรรมประเภทนวนิยำย” 
ประเภทนวนิยำยเรื่องสั้น  จำก
คณะกรรมกำรนักเขียนแห่งชำติ 

ชนะเลิศ 
ระดับประเทศ 

นำงสำวพรทิพย์  โคษำ 
 

 นำงวรำพร  เจริญยุทธ 

  3. ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๘  ระดับชาติ   ปี
การศึกษา  ๒๕๖๑  วันที่  ๖ – ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ จังหวัดบุรีรัมย ์

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

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เด็กชำยเจสัน  ชำวสวน นำงวลัย  นำมวงศ์ 

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

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.นำงสำวนันทิกำนต์  ไชยบรรณ์ 
๒.เด็กหญิงสโรชำ เหล่ำมำนะกุล 

๑.นำงสำววิภำพร ชิณะแขว 
๒.นำยไพรนคร  ชิณะแขว 

 

 

 



๑๔ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

กิจกรรม ผลการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้ควบคุม 

กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกม
สร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์   
ม.๑ – ม.๓        

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.เด็กชำยธัญพิสิษฐ์   ศรีวงษำ 
๒.เด็กหญิงเทพธิดำ  เเก้วสง่ำ 

๑.นำงสำววิภำพร  ชิณะแขว 
๒.นำยไพรนคร  ชิณะแขว 

กำรประกวดโครงงำน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.๔ – ม.๖ 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

๑.นำงสำวภูริตำ  วงศ์ประเทศ 
๒.นำงสำวศรินยำ   กองพงษ์ 
๓.นำงสำวสุภำวดี  ศรีสังขำร 

๑.นำงสำวสุภัทรำ  ชูสำย 
๒.นำงโสภำ   พิเชฐโสภณ 

กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม
(กำรเขียนเรียงควำม)   
 ม.๑ – ม.๓ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กหญิงวริศรำ  กุลสุข นำงสำวพันิภำ  จันทะโสม 

กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม
(กำรเขียนเรียงควำม)              
ม.๔ – ม.๖ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

นำงสำวโศภิตำ  รัตนรัก นำงบุญญำพร  บูรณะศร ี

กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพ

ภำษำจีน ม.๔– ม.๖ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

๑. นำงสำวกมลวรรณ  ภิบำลจอมมี 
๒. นำยวัชรินทร์  ขันติวงค ์

๑. Miss  Jiahui  Xie 
๒. นำยปิยลดำ   หำรไชย 

 

 ตารางสรุปผลเหรียญการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๘  
ระดับชาติ   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ วันที่  ๖ – ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

โรงเรียน 
จ านวนเหรียญรางวัล 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ๔๕ ๑๐ ๑ ๕๖ 

   
  ๔. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ (The ๑๕th Thailand Mathematical 
Olympiad, TMO ๒๐๑๘) โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  
โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธาน ร่วมกับสถาบันการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ 
ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
กำรแข่งขันกำรแข่งขัน
คณิตศำสตร์โอลิมปิกระดับชำติ  
ครั้งที่ ๑๕ 

เหรียญ
ทองแดง 

เด็กชำยถิรธวัช  ณรงค์กำรดี     คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์  และอำจำรย์ 
ผู้แทนศูนย์  สอวน. 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

   

 



๑๕ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

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

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิชำคณิตศำสตร์                
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

เหรียญเงิน 
ชมเชย 

เด็กชำยถิรธวัช  ณรงค์กำรดี
เด็กชำยภควัต  รัตนโสภำ 

คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 

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

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน      
คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ชนะเลิศ 
 

นำยปฏิภำณ  สำระวัน ๑.นำงฐำนิตำ  วัฒนพฤกษชำติ 
๒.นำยวิทยำ  อินธิมำศ 
 

  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 
กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รำงวัลชนะเลิศ   
   เหรียญทอง 

นำยพีระพัฒน์  จินดำมณี  ๑.นำงฐำนิตำ  วัฒนพฤกษชำติ 
๒.นำยวิทยำ  อินธิมำศ 
 รำงวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

นำยปฏิภำณ  สำระวัน 

  
  ๘. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก  เข้าค่าย ๑ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

ค่าย ศูนย ์ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
ดำรำศำสตร์        

ม.ต้น 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ๑.เด็กหญิงอมำดำ  ภำนุมนต์วำที 

๒.เด็กชำยปธำนิน  ติยวรนันท์ 
๓.เด็กหญิงณิชำ  วัฒนพฤกษชำติ 
๔.เด็กชำยจิระวัฒน์  เสวะนำ 

คณะครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ๑.นำยเตชิต  วัฒนพฤกษชำติ 
๒.เด็กหญิงณัฐชยำ  จันทสนธ์ 
๓.นำยสุรกิตติ์  สุนิพัฒน์ 

คณะครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ โรงเรียนเบญจมะมหำรำช เด็กชำยภำนุวิชญ์  วรนุช คณะครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชีววิทยำ โรงเรียนอ ำนำจเจริญ นำยมำก้อง  ตั้งเกษมุกดำ  คณะครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

 



๑๖ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

 

ค่าย ศูนย ์ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
ฟิสิกส์ โรงเรียนมุกดำหำร นำยเตชิต  วัฒนพฤกษชำติ คณะครูกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
เคมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย นำงสำวพิมลวรรณ  ตั้งเกษมุกดำ คณะครูกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนำกำร เด็กหญิงณิชำ  วัฒนพฤกษชำติ คณะครูกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
 
  ๙. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก  เข้าค่าย ๒  โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   

ค่าย ศูนย ์ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
ดำรำศำสตร์        

ม.ต้น 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ๑.เด็กหญิงอมำดำ  ภำนุมนต์วำที 

๒.เด็กชำยปธำนิน  ติยวรนันท์ 
๓.เด็กหญิงณิชำ  วัฒนพฤกษชำติ 
๔.เด็กชำยจิระวัฒน์  เสวะนำ 

 คณะครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์   

คณิตศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เด็กหญิงณัฐชยำ  จันทสนธ์ 
 

 คณะครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์   

   
  ๑๐. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก(ค่าย ๓) โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

ค่าย ศูนย ์ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
ดำรำศำสตร์        

ม.ต้น 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เด็กหญิงอมำดำ  ภำนุมนต์วำที 

 
 คณะครูกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้คณิตศำสตร์   
 
 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ประเมินตนเองด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์           
ของผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖  ด้วยกระบวนที่หลำกหลำย สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของโรงเรียน กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้ำประสงค์ของโรงเรียน ที่ต้องกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้
และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน มีทักษะวิเครำะห์สื่อเทคโนโลยี และประ เมินสำรสนเทศ ที่มี
คุณลักษณะนิสัย ควำมรู้และมีควำมเท่ำทัน ปรับตัวได้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งควำมเป็น
ศตวรรษที่  ๒๑  และจำกกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยวิเครำะห์ประเด็นพิจำรณำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ/ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดของโรงเรียนสตรีสิริเกศ พบว่ำมีผลกำรประเมินดังนี้    
   ๑. ด้ำนคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด เกี่ยวกับ ด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำร
ท ำงำน และด้ำนศีลธรรมให้เป็นไปตำมคุณลักษณะและค่ำนิยม ๑๒ ประกำร  โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมนั้น  ผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปนั้น อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๑๐๐   
 
 



๑๗ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

   ๒. ด้ำนควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศนั้น พบว่ำนักเรียน 
จะแสดงออกได้อย่ำงชัดเจนเหมำะสมในทุกโอกำส ไม่ว่ำจะเป็นงำนประเพณี ของจังหวัด ชุมชน หรือหมู่บ้ำน  
ที่นักเรียนอำศัยอยู่ นักเรียนจะให้ควำมร่วมมือ จะเข้ำร่วมในกิจกรรมประเพณีต่ำงๆ ทั้งด้ำนงำนศำสนำ และ
งำนบุญประเพณีรื่นเริงต่ำงๆ เช่น งำนวันลอยกระทง งำนวันเข้ำพรรษำ วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ  และ
อ่ืนๆ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ อีกทั้งนักเรียนยังมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนให้ควำมร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร และ
สิ่งแวดล้อมในทุกโอกำสและทุกกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนหรือหน่วยงำน ชุมชน   จัดขึ้น  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 นักเรียนมีผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 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 
ได้รับกำรคัดเลือก

เป็นเด็กและ
เยำวชนดีเด่น 

นำงสำวลำวัลย์  แก้วหิน คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

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

การแข่งขัน รางวัล หน่วยงานที่จัด ครูผู้ควบคุม 
กำรประกวดวงโยธวำทิตโลก 

TWMC ๒๐๑๘  ชิงถ้วย
พระรำชทำนพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว 

อันดับ ๒ 
 

สมำคมประกวดวงวงโยธ
วำทิตลก TWMC ประเทศ
ไทยและสมำพันธ์วงโยธ
วำทิตแห่งเอเชีย AMBC 

นำยเอกรัตน์  ลับโกษำ 

 
 



๑๘ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 
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  ๓. ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ณ   จังหวัดบุรีรัมย ์

กิจกรรม ผลการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้ควบคุม 
กำรแข่งขันขับร้องเพลง            

พระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง 
ม.๔ –  ม.๕ 

เหรียญทอง                    
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ 

นำงสำวจิรำวดี  บ ำรุงวัตร์ นำงสำวมธุรส  แก้วหำรอด 

กำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์”      
ม.๑ – ม.๓ 

เหรียญทอง  เด็กหญิงคริมำ    ศรีหำ นำยเฉลียว  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 

กำรแข่งขันวอลเลย์บอล               
หญิง รุ่น ๑๘ ปี กีฬำธนำคำร

ออมสิน ชิงแชมป์                        
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ            

ณ จังหวัดขอนแก่น 

ชนะเลิศ  ธนำคำรออมสิน  ภำค ๔ นำยประโยชน์  รังษี 

กำรแข่งขันวอลเลย์บอล 
รุ่น ๑๖ ปีหญิง เอสโคล่ำ 
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

ณ จังหวัดชัยภูมิ 

รองชนะเลิศ  
อันดับที่ ๑ 

สมำคมวอลเลย์บอล               
แห่งประเทศไทย 

นำยประโยชน์  รังษี 

  ๕. การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน หน่วยงานที่จัด ครูผู้ควบคุม 

กำรแข่งขันบำสเกตบอลชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย SINGHA ๓X๓ 

Thailand Championship 
๒๐๑๘  รุ่น ๑๖ ปี หญิง 

 ณ จังหวัดสุรินทร ์

ชนะเลิศ 
 

สมำคมบำสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับบริษัท 
SINGHA  COPORATIOM 

นำยพีรกำนต์  หมวดแก้ว 

กำรแข่งขันบำสเกตบอลนักเรียนชิง
ชนะเลิศระดบัภูมิภำคและ

ระดับประเทศ  ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
รุ่นอำยุ ๑๖ ปี หญิง 

รองชนะเลิศ  
อันดับ ๑ 

 

บริษัท MONO นำยพีรกำนต์  หมวดแก้ว 

กำรแข่งขันบำสเกตบอลกีฬำ
เยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่  ๓๕  
รอบคัดเลือกตัวแทนภำค ๓ 

“หนองคำยเกมส์” 

รองชนะเลิศ  
อันดับ ๑ 

 

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย นำยพีรกำนต์  หมวดแก้ว 



๑๙ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

  จำกผลกำรพัฒนำด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร และด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นข้ำงต้น  
โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีที่หลำกหลำย โดยมีเป้ำหมำยพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรและด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้ได้ระดับยอดเยี่ยมนั้น  ทำงโรงเรียนได้มีกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งสองด้ำน อย่ำงชัดเจนไว้ในกรอบกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร โดยก ำหนด
เป็นนโยบำยของโรงเรียนในกำรที่จะพัฒนำผู้เรียน ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร และให้ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เป็นบุคคล แห่งศตวรรษท่ี  ๒๑ บนวิถีควำมพอเพียง  อีกทั้งยังก ำหนดเป็นเป้ำประสงค์ (Goals) ของ
โรงเรียนที่จะให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน  มีทักษะวิเครำะห์
สื่อเทคโนโลยี และประเมินสำรสนเทศ ที่มีคุณลักษณะนิสัย ควำมรู้และมีควำมเท่ำทัน ปรับตัวได้ต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งควำมเป็นศตวรรษที่  21  ซึ่งกำรก ำหนดทิศทำงเหล่ำนี้ได้รับควำมร่วมมือจำก
หลำยฝ่ำย ไม่ว่ำเป็นผู้บริหำรโรงเรียน ครู บุคลำกรในโรงเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง  ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
และตัวนักเรียนเอง ได้รับรู้แนวทำงกำรพัฒนำและหำข้อสรุปร่วมกัน จนเกิดรูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนขึ้น อีกทั้งทำงโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม/โครงกำรที่สนองตอบนโยบำย  กลยุทธ์  มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของโรงเรียน อย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกันของบุคลำกรในโรงเรียน  มีกำร
แต่งตั้งคณะท ำงำนและผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  ตรวจสอบได้  มีกำรรำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ฝ่ำยบริหำรในทุกกิจกรรม/โครงกำรผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นระบบ มีกำรติดตำมผล และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนในรูปแบบ SSK Model  ซึ่งเป็นรูปแบบกำรท ำงำนของโรงเรียนสตรีสิริเกศในปีกำรศึกษำ 2561 
ที่ผ่ำนมำ และจำกกำรผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น โรงเรียนได้มีโครงงำน/กิจกรรม เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑  โดยมีโครงกำร/
กิจกรรมหลักดังนี้   
   โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 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. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรผู้เรียนทำงด้ำนร่ำงกำยจิตใจและสติปัญญำ มีควำมรู้เท่ำทัน          
สื่อเทคโนโลยีและสำรสนเทศ  

5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรประกอบอำชีพตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน  
6. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์  ค่ำนิยมที่ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  
7. กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้และสถำนประกอบกำร ตลำดนัดวิชำกำรและวิชำชีพ  

เปิดโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำและส่งเสริมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
 
 
 
 



๒๐ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

   โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   
๑. กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้ำนควำมรู้และทักษะกระบวนกำรให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรสถำนศึกษำ 
   ๒. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
    โครงกำรพัฒนำระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์            
โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   
   ๑. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส ำนึก รักบ้ำนเกิดอนุรักษ์ควำม
เป็นไทย 
   ๒. กิจกรรมรักควำมเป็นประชำธิปไตย  ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวมบนพ้ืนฐำน 
   และจำกกระบวนกำร  โครงกำร/กิจกรรมที่สนับสนุนดังกล่ำว ได้ส่งผลให้โรงเรียนสตรีสิรเิกศ            
มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประเมินตนเอง ในมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน มีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑   

๒. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
   โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ก ำหนดกรอบและทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ  2561 – 2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนำระยะ  4 ปี  โดยมีแผนพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน ก ำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร ดังนี้    

1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21  ซ่ึงทำงโรงเรียนได้มีแนวทำงกำรพัฒนำโดย 
ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ ควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนและกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และรู้เท่ำทันกำรใช้สื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  พัฒนำคุณลักษณะด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรท ำงำน  ด้ำนศีลธรรม ให้เป็นไปตำมคุณลักษณะตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำและค่ำนิยม 12 ประกำร  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและน ำผลกำรประเมิน
ระดับชำติมำปรับปรุงพัฒนำตำมกลุ่มศักยภำพผู้เรียน โดยพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมก้ำวหน้ำจำกพ้ืนฐำนเดิมใน
แต่ละปี ในด้ำนควำมรู้  ควำมเข้ำใจและทักษะต่ำงๆ ตำมหลักสูตรอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  และพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และคะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบวัดระดับชำติ  O – Net      
ม.3 และ ม.6  ในสำระกำรเรียนรู้หลักสูงกว่ำระดับประเทศ    
  2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรสำนศึกษำตำมกลุ่มศักยภำพผู้เรียน  โดยมีเป้ำประสงค์ ให้โรงเรียนมี
แผนกำรเรียนรองรับกลุ่มศักยภำพผู้เรียนมีระบบกำรวำงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพของผู้เรียน 
และมีแหล่งเรียนรู้ สถำนที่ฝึกประสบกำรณ์  มีระบบสื่อเทคโนโลยี กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้  รองรับกำรพัฒนำ
กลุ่มศักยภำพของผู้เรียน   
  3. พัฒนำศักยภำพ  โดยโรงเรียนให้กำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้รองรับ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active  Learning ผ่ำนกระบวนกำรวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริงและ
สะท้อนผลอย่ำงสมดุลเชิงคุณภำพ โดยกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  และให้ครูมีกำรบันทึกผลกำรเรียนรู้
และวิจัยชั้นเรียน ที่แสดงศักยภำพทักษะควำมรู้ และคุณลักษณะนิสัยที่เป็นไปตำมเกณฑ์ของตัวชี้วัดรำยวิชำ
ในแต่ละกลุ่มศักยภำพของผู้เรียนที่น ำผลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนำผู้เรียนได้เป็นรำยบุคคล        
ทั้งนี้ มีผลกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์จำกกำรประเมินในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 



๒๑ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
ประเด็น  ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

1) มีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน เขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิด
ค ำนวณ (ม.๑ – ม.๖) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะกำรสื่อสำร อ่ำน เขียน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 
ภำษำต่ำงประเทศที่ ๒ และควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖  
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
1.1  ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 99.66 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2) ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ  ตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป   
 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 
 

    
 

 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

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

89.29 89.11 89.18 89.17 89.17 89.09

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการเขียน

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

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

86.56 89.11 88.92 88.81 87.92 89.09

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ



๒๒ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

 

ประเด็น  ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

1) มีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน เขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิด
ค ำนวณ (ม.๑ – ม.๖)  
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3) ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำไทย 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ  ตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป   
  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 

 

1.4) ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ                     

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 99.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

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

90.21 90.00 90.21 90.23 90.05 90.02

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทย 



๒๓ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

 
ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

1) มีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน เขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิด
ค ำนวณ (ม.๑ – ม.๖)  
(ต่อ) 

 

1.5) ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศที่สอง  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ                     

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 91.32 

 

1.6) ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ        
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ     ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.76 

 

  
 

 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐

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

ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีม่ีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐

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

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถใน
การสื่อสารภาษาต่างประเทศท่ีสอง

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ



๒๔ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

2) ควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ 
(ม.๑ – ม.๖)  

 

2. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ        
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ     ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 86.82 
 

 
 
 

3) ควำมสำมำรถใน 

กำรสร้ำงนวัตกรรม 
(ม.๑ – ม.๖) 

 

3. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ     ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 
 

    
 
 
 

 

 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

48.07 49.74
42.29 43.02 41.81 39.07

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถใน
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

48.07 49.74
42.29 43.02 41.81 39.07

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในสร้างนวัตกรรม 



๒๕ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

4) ควำมสำมำรถใน 

กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

 
 

 

4. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖   จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ  

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 

 

 
 

๕) ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

๕.ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖   
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
  ผลกำรประเมนิอยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ  ร้อยละ 73.72 
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ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ
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ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

๕) ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

  

6. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 

(O - NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมคะแนนเฉลี่ย 

  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 

(O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑  จ ำแนกตำมคะแนนเฉลี่ย 

  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม   
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ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

6) ควำมรู้และทักษะ
พ้ืนฐำนและเจตคติท่ีดี
ต่องำนอำชีพ 

 

7. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดี
ต่อกำรงำนอำชีพ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 
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รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

1) กำรมคีุณลักษณะ
และค่ำนิยมที่ดีตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด 

 

8. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะ 

และค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖   
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ   ตั้งแตร่ะดับดีขึ้นไป  

  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 
 

   
 

2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย 

9.  ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วม 

ในกำรอนุรักษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖   
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพระดับดีขึ้นไป  
  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 
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ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ
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ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย 

10.ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทยชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  

  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 
 

 
 

3) ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
และควำมหลำกหลำย 

11. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำม
หลำกหลำยชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพระดับดีขึ้นไป  
  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 
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ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ
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ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย
และลักษณะจิตสังคม 

12. ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำย 

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 94.63 
 

 
 

13 ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม  

อยู่ในเกณฑ์ปกติ    
  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 95.39  

 

 
 

 

 

ช้ัน ม.๑ ช้ัน ม.๒ ช้ัน ม.๓ ช้ัน ม.๔ ช้ัน ม.๕ ช้ัน ม.๖
น้ ำหนัก 100.00 97.56 94.59 99.47 96.27 94.27
ส่วนสูง 99.77 98.00 89.43 98.22 95.74 94.64
สมรรถภำพทำงกำย 91.12 92.00 78.87 99.29 92.01 87.62
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ความฉลาดอารมณ์ 

สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข
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๓. จุดเด่น 

  มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน มีกำรรำยงำนผลในทุกด้ำนปรำกฏชัดเจน ไม่ว่ำจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนและสื่อสำรได้ในระดับยอดเยี่ยม สำมำรถคิด
วิเครำะห์ ได้อย่ำงยอดเยี่ยม อีกท้ังยังมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และมี
ศักยภำพทำงด้ำนวิชำกำร ดนตรี กีฬำ ศิลปะและอ่ืนๆ มีทักษะกำรใช้ชีวิต  สำมำรถด ำรงตนในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข และสร้ำงชื่อเสียงให้โรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ตำมเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก ำหนด และมีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O – NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ สูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ และผลกำรผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O – NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   สูงกว่ำระดับประเทศถึง  4 กลุ่มสำระ นักเรียน
สำมำรถสื่อสำรภำษำที่สอง ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับยอดเยี่ยมตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่โรงเรียนก ำหนด   
  นักเรยีนมีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะชีวิตและแสดงออกอย่ำงโดดเด่น  
มีสุนทรียภำพด้ำนดนตรี  กีฬำและนันทนำกำร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
มีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพที่สุจริต  
มีควำมขยันอดทน และมีควำมสุขในกำรท ำงำน อีกท้ังนักเรียนยังให้มีจิตสำธำรณะในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในโรงเรียนและท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ  ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมที่หน่วยงำนต่ำงๆ 
จัดขึ้นด้วยควำมเต็มใจและเสียสละ  ซึ่งจำกผลที่เกิดขึ้นดังกล่ำว เกิดจำกกำรที่โรงเรียนมีกำรวำงแผนและ
ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร  โดยโครงกำร/กิจกรรมที่รองรับอย่ำงชัดเจน
เป็นรูปธรรมและมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องในทุกกิจกรรม/โครงกำร  

๔. จุดควรพัฒนา 

  พัฒนำให้ผู้เรียนมีให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นในทุกปีกำรศึกษำและผลกำรทดสอบระดับชำติ        
(O - Net)  ม. 3 และ  ม.6  ให้สูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  พัฒนำให้ผู้เรียนควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำต่ำงประเทศท่ีสองให้สูงขึ้น  เร่งพัฒนำให้มีทักษะกำรอ่ำนคิด วิเครำะห์  
และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน  กำรแสวงหำควำมรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงควำม
ตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำธำรณะ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตำมค่ำนิยมพ้ืนฐำน    
๑๒ ประกำรอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในสถำนประกอบกำร      
และหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะในกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย   
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มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

1.หลักฐานสนับสนุน :   

  กำรประเมินตนเองในด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ พบว่ำ   
   1. โรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับเอกลักษณ์  เชื่อมโยง       
ไปสู่พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์องค์กรที่รองรับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและประเทศ อย่ำงชัดเจนโดย
ปรำกฏในแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   มำตรฐำนกำรศึกษำ                    
ซ่ึงสอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

   2. โรงเรียนสตรีสิริเกศมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  ภำยใต้กำรบริกำร                 
จัดกำรศึกษำ น ำโดยผู้อ ำนวยกำรสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์  ซึ่ งมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม                
มีรูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเชิงระบบ มีค่ำนิยมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  โดยก ำหนดให้เป็น
องค์ประกอบส ำคัญในกำรวัดประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนหรือที่เรียกว่ำ  SSK – Model 
โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมำภิบำลและแนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนำ
ผู้เรียนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ จนได้รับรำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ            
ขั้นพ้ืนฐำน (OBECQA)   และเป็นต้นแบบในกำรบริกำรจัดกำรของ สพม.๒๘  จำกหลักกำรบริหำรจัดกำร
ข้ำงต้นโรงเรียนจึงได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน
โครงกำรเพ่ือสนองตอบกลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำร โดยทุกส่วนทุกฝ่ำยได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องตลอดปีกำรศึกษำ และในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ โรงเรียนได้เปิด
โอกำสให้สถำบันกำรศึกษำ  สถำนประกอบกำร  กลุ่มอำชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็น 
ผู้ปกครอง  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด  ควำมต้องกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
และเป็นพ่ีเลี้ยงกำรพัฒนำสำระเนื้อหำรำยวิชำ ทั้ง ๒ ภำคเรียน  และหน่วยงำนข้ำงต้นยังสนับสนุน           
แหล่งเรียนรู้ส ำหรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอีกด้วย  เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้        
แสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับกำรให้บริกำรของโรงเรียน  และจำกประเมิน                       
ด้ำนควำมพึงพอใจด้วยกำรให้บริกำรของโรงเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  พบว่ำ มีระดับควำมพึงพอใจใน
ระดับยอดเยี่ยม  และจำกผลดังกล่ำวยังสะท้อนไปถึงโรงเรียนได้ใช้ระบบประกันคุณภำพภำยใน                  
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำมีกำรก ำหนด คณะกรรมกำรรับผิดชอบและมีแผนกำรด ำเนินงำนเป็นลำยลักษณ์
อักษร  จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมำตรฐำนของหน่วยงำนต้นสังกัด   มีกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำไปสู่มำตรฐำนที่ก ำหนด  มีกำรประเมินคุณภำพภำยใน  และจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียนประจ ำปีเผยแพร่ต่อสำธำรณชน มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในไป
ใช้ ในกำรวำงแผนและพัฒนำคุณภำพของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องในทุกปีกำรศึกษำ และจำกกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำว  ส่งผลให้โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรำงวัล  IQA AWARD ระดับ สพฐ.จำกกำรเข้ำร่วมสัมมนำหัวข้อ 
“ถอดรหัสระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ” ภำยใต้งำน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม  วิชำกำร  และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับควำมไว้วำงใจให้เป็นตัวแทนของ สพม.๒๘  ในกำรน ำเสนอผลงำน 
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รำงวัล  IQA AWARD  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูที่รับผิดชอบงำนประกันของโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๘ 
ไว้เป็นต้นแบบ อีกทั้งโรงเรียนยังมีระบบนิเทศ  ก ำกับติดตำมที่แสดงถึง  ควำมก้ำวหน้ำของพันธกิจและ
เป้ำประสงค์ กำรเป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกลและมัธยมศึกษำ ๔.๐  ซึ่งโรงเรียนมีแผนงำน/โครงกำร             
กำรนิเทศภำยในโรงเรียน  มีกำรก ำหนดกรรมกำรผู้รับผิดชอบ  มีปฏิทินกำรปฏิบัติงำนด ำเนินงำนนิเทศ
ภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ทุกงำนภำยใต้โครงสร้ำงบริหำร  มีบันทึกรับกำร
นิเทศภำยใน แล้วยังน ำผลกำรนิเทศไปใช้พัฒนำงำนและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  โดยได้
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  และจำกกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำใน              
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ พบว่ำ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน 
ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  ของโครงกำร/กิจกรรมให้ผู้บริหำรทรำบอย่ำงต่อเนื่องทุกโครงกำร และจำกผล
กำรรำยงำนดังกล่ำวสำมำรถน ำมำปรับใช้และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปได้เป็นอย่างดี 
   ๓. ด้ำนกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย  โรงเรียนได้จัดให้มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่รองรับกลุ่มศักยภำพผู้เรียน ที่หลำกหลำย
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น  โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและหลักสูตรผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ              
มีโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลำง ฯ  ตอบสนอง
เป้ำหมำย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถำนศึกษำและมีกำรก ำหนดเวลำเรียนเหมำะสมกับระดับชั้น   รำยวิชำ
พ้ืนฐำนและรำยวิชำเพ่ิมเติมที่จัดในหลักสูตรมีกำรจัดล ำดับเนื้อสำระ  ควำมยำกง่ำย  ควำมซับซ้อนและ          
มีกำรบูรณำกำรสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่นสอดแทรกในรำยวิชำอย่ำงเหมำะสม  มีแผนกำร
เรียนที่หลำกหลำยสอดคล้องกับกลุ่มศักยภำพผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกำสเลือกเรียนตำมควำมถนัดและ           
ควำมสนใจ  รำยวิชำเพ่ิมเติมมีเนื้อหำ/สำระกำรเรียนรู้ เหมำะสมตำมโครงสร้ำงที่จัดให้ผู้เรียนและผู้เรียน
สำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมได้ตำมควำมต้องกำร  ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของรำยวิชำเพ่ิมเติม
ตอบสนองจุดเน้นของสถำนศึกษำ  รำยวิชำเพ่ิมเติมมีกำรบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระอย่ำงน้อย  ๒ รำยวิชำมี           
กำรประเมินและกำรติดตำมกำรใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสรุปผลทุกภำคเรียน  มีกำรทบทวน
หลักสูตรสถำนศึกษำทุกปีกำรศึกษำโดยใช้สรุปผลกำรติดตำมกำรใช้หลักสูตร   ผลกำรวิจัยชั้นเรียนของ               
คร ูและโรงเรียนยังมีระบบงำนแนะแนวกำรศึกษำ  แนะแนวอำชีพ  แนะแนวทักษะชีวิต  มีกำรจัดท ำระเบียน
สะสมและแฟ้มสะสมผลงำนที่แสดงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพ (Career Path Portfolios) 
ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  ซึ่งกำรด ำเนินกำรเหล่ำนี้เป็นผลดีให้กับผู้เรียนได้รู้ตัวตนและแนวทำงกำรด ำเนิ น
ชีวิตของตนเอง สำมำรถเลือกเส้นทำงกำรประกอบอำชีพในอนำคตได้เป็นอย่ำงดีและทำงโรงเรียนยังได้มี
แนวทำงในกำรวำงแผน ออกแบบเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในปีกำรศึกษำหน้ำได้เป็นอย่ำงดี   
   ๔. ด้ำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  โรงเรียนมีแผนกำรพัฒนำสมรรถนะ
วิชำชีพครู สวัสดิกำรเป็นรำยบุคคล และมีบันทึกข้อมูลผลงำนเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนรำยปีเสนอต่อผู้บริหำรเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ โดยโรงเรียนได้สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรอย่ำงเต็มที่ และสนับสนุนให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ตำมสำขำวิชำอย่ำงต่อเนื่องกับครู
ทุกคน  ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และมีกำรติดตำม  ประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพครูและมีแผนกำรพัฒนำ
ศักยภำพ  พัฒนำวิชำชีพครูเป็นรำยบุคคล  รองรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งปรำกฏอยู่
ในรำยงำนกำรไปรำชกำร  อบรมสัมมนำของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ค ำสั่งกำรไปรำชกำรของครูและ
บุคลำกรในโรงเรียน  
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   ๕. ด้ำนจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพโรงเรียน
มีกำรก ำหนดแนวทำง  วำงแผนกำรบริหำรจัดกำร มีปฏิทินใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติต่ำง ๆ และแจ้งล่วงหน้ำ
อย่ำงชัดเจน  ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้จำกระบบ eoffice.ssk.ac.th ของโรงเรียน  โรงเรียนมีอำคำรสถำนที่  
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  จัดสภำพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้หรือจัดท ำผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) 
สะดวกพร้อมใช้งำน อยู่ในสภำพมั่นคง ปลอดภัย เหมำะสม  พร้อมใช้ประโยชน์ และมีกำรติดตำม ตรวจสอบ
กำรใช้อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน  มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้ที่เกี่ยวข้องและมีกำร
สรุปประเมินรำยงำนกำรใช้อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมในทุกภำคเรียน  และทำงโรงเรียนยังจัดให้มี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องสืบค้นควำมรู้ที่น ำระบบเทคโนโลยีเข้ำถึงควำมรู้ แหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้และมีห้องน้ ำ  โรงอำหำร ห้องประชุม ห้องสมุดครบทุกแห่งสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำม
มีควำมมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรเรียนรู้พอเพียงกับจ ำนวนผู้เรียนและ      
อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดีทุกครั้ง  มีสภำพแวดล้อมสวยงำมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษำตำมศำสตร์ของพระรำชำ ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้    
   ๖. ด้ำนกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสื่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก รองรับกำรจัดกิจกรรรมกำรเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  
โดยครูมีทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงกำรใช้เป็นไปตำมแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และมีกำรบันทึก
กำรใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์  บันทึกหลังแผน รำยงำนกำรใช้สื่อ  และจำกกำรประเมินตนเอง พบว่ำครูใช้สื่อ
เทคโนโลยี  ในกำรจัดกำรเรียนรู้ร้อยละ ๘๙.๖๓  อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยมและโรงเรียนยังมีระบบบริหำร
ข้อมูลสำรสนเทศถูกต้อง  เป็นปัจจุบันที่แสดงควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์กรทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัย  มีกำรปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศ
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในด้ำนกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ       
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม   
  จำกกำรประเมินตนเองและกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ในด้ำน
กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ใน ๖ ประเด็นพิจำรณำ พบว่ำโดยรวมโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ และจำกผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับรำงวัลดังนี้  

1. โรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรำงวัล IQA AWARD  ระดับ สพฐ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2๕๖๑  
2. 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 

4. โรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ.2552   
(ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับคุณภำพมำกท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.95   
   จำกผลกำรพัฒนำที่เกิดข้ำงต้น  เกิดจำกผู้บริหำรโรงเรียนได้น ำเกณฑ์ OBECQA ซึ่งใช้หลักกำร
บริหำรเชิงกลยุทธ์มำประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โดยใช้กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์    
ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ  ทั้งด้ำนผู้เรียนที่ค ำนึงถึงควำมเป็น 
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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 ำเร็จต่อ
วัตถุประสงค์ส 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 
    ๓. พัฒนาระบบก ากับ  ติดตามงานตามโครงสร้างของโรงเรียน ให้ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์   
    ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพ่ือการก ากับติดตาม   ความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรม              
ตามแผนปฏิบัติการ 
    โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
  - ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
อย่างมีประสิทธิภาพและครบ ๗ องค์ประกอบ 
    โครงการพัฒนาสมรรถนะครู 
    โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมี  กิจกรรมหลักดังนี้ 
  ๑.ประสานสัมพันธ์  ขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ร่วมก าหนดความต้องการการ     
จัดการศึกษาและเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  ๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
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2. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
  โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ก ำหนดกรอบและทิศทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร                
ไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ  2561 – 2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนำระยะ 4 ปี  
โดยมแีผนพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ก ำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร ดังนี้   

1. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมกลุ่มศักยภำพผู้เรียน โดยจัดโครงกำรพัฒนำ 
หลักสูตรสถำนศึกษำ  พัฒนำระบบงำนแนะแนวตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ   พัฒนำแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือให้เข้ำถึงควำมรู้และสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำมศำสตร์
พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  และพัฒนำระบบเครือข่ำยเพ่ือรองรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน    

2.  พัฒนำศักยภำพระบบกำรก ำกับและสะท้อนผลมำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร โดยกำร 
จัดโครงกำรพัฒนำระบบนิเทศ ก ำกับ  ติดตำม ทบทวนผลกำรด ำเนินงำน  น ำเสนอผลกำรบริกำรจัดกำรด้วย
ระบบคุณภำพ  พัฒนำระบบสำรสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่เชื่อมโยงขององค์กรทั้งภำยในและ
ภำยนอก พัฒนำระบบก ำกับ  ติดตำมงำนตำมโครงสร้ำงของโรงเรียน  ให้ด ำเนินงำนภำยใต้กลยุทธ์ เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้ำประสงค์ พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือก ำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร  และพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและครบ 7  องค์ประกอบ   ส่งเสริมและสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำชีพครู พัฒนำสมรรถนะครู  ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนรำยปี   

3. ส่งเสริมพัฒนำภำคีเครือข่ำย ควำมร่วมมือกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ   
โดยจัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน ขอควำมร่วมมือผู้มีส่วนร่วมข้องร่วม
ก ำหนดควำมต้องกำรกำรจัดกำรศึกษำและเป็นพ่ีเลี้ยงในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน   

วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 
โรงเรียนได้มีกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ  ผลกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  โดยกำรศึกษำข้อมูล                  

สำรสนเทศจำกกำรผลกำรนิเทศ  ติดตำม  ประเมินกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
และจัดประชุมระดมควำมคิดเห็น  จำกบุคลำกรในสถำนศึกษำเพ่ือวำงแผนร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำย                 
ปรับวิสัยทัศน์  ก ำหนดพันธกิจ  กลยุทธ์  ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการ ผลการพัฒนา (ระดับคุณภาพ) 
๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจน  

๑. โรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์
และ พันธกิ จ  สอดคล้ องกับ เอ กลั กษณ์   
เชื่อมโยงไปสู่พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
องค์กรที่รองรับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
และประเทศ อย่ำงชัดเจนโดยปรำกฏใน
แผน พัฒนำคุณภ ำพกำ ร จั ด ก ำ รศึ กษำ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  มำตรฐำนกำรศึกษ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บกำร พัฒนำผู้ เ รี ย นทุ ก
กลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน วิธีด าเนินการ ผลการพัฒนา (ระดับคุณภาพ) 
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำ 
  

โรงเรียนมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ ซึ่งมีรูปแบบกำรบริหำรและกำร
จัดกำรเชิงระบบ โดยโรงเรียนได้ยึดถือค่ำนิยม
ปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนคือ กำรท ำงำนที่เป็น
ระบบ (System) โดยมุ่งเน้นควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
โรงเรียนเป็นส ำคัญ (Satisfaction) และใช้
ค ว ำม รู้ เ ป็ น ฐ ำน ในกำรบริ ห ำ ร จั ดกำร 
( Knowledge – Based Management)       
ซึ่งค่ำนิยมดังกล่ำวโรงเรียนก ำหนดให้เป็น
องค์ประกอบส ำคัญในกำรวัดประสิทธิภำพ
ของกำรปฏิบัติ งำนของหน่วยงำนหรือที่
เรียกว่ำ SSK–Model ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถือปฏิ บัติ
ร่ วมกัน  และโรง เรี ยนยั ง เปิด โอกำส ให้
สถำบันกำรศึกษำ สถำนประกอบกำรกลุ่ม
อำชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนดควำมต้องกำรกำรจัด
กำรศึกษำและเป็นพ่ีเลี้ยงกำรพัฒนำสำระ
เนื้อหำรำยวิชำ และแหล่งเรียนรู้ที่ ใช้จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนมีระบบ
ข้อมูลกำรให้บริกำรสำธำรณะกับบุคคล
หน่วยงำน ชุมชน ท้องถิ่น และโรงเรียนใช้
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิ์ภำพ
และครบองค์ประกอบ โรงเรียนมีระบบกำร
นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำ
ของพันธกิจและเป้ำประสงค์กำรเป็นโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกลและมั ธ ยมศึ กษำ  ๔ .๐           
บนพ้ืนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบกำร
จัดเก็บข้อมูล กำรให้บริกำร และกำรก ำกับ 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรม โครงกำร    
กลยุทธ์องค์กร ที่สะท้อนต่อควำมก้ำวหน้ำ
ของพันธกิจ เป้ำประสงค์ 
 
 

ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน วิธีด าเนินการ ผลการพัฒนา (ระดับคุณภาพ) 
2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มกลุ่มเป้ำหมำย  

โรงเรียนมีสำรสนเทศที่แสดงถึงควำมต้องกำร
ของผู้เรียน และมีโครงสร้ำงกำรเรียนที่รองรับ
กลุ่ มศักยภำพผู้ เ รี ยนที่ หลำกหลำยและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น     
มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีโครงสร้ำงกำรเรียน
ที่ ร อ ง รั บ ก ลุ่ ม ศั ก ย ภ ำ พ ผู้ เ รี ย น อ ย่ ำ ง
หลำกหลำยและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ    
และผู้ เรียนมีระเบียนสะสมเป็นรำยบุคคล  
และแฟ้มสะสมผลงำน ที่ แสดงเส้นทำง
กำรศึกษำต่อ สู่กำรประกอบอำชีพ  
(Career Path Portfolio) 

ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนำครูและ
บุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

โรงเรียนมีแผนกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพครู 
สวัสดิกำรเป็นรำยบุคคล และมีบันทึกข้อมูล
ผลงำนเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตำมมำตรฐำน
ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ร ำ ย ปี  บุ ค ล ำ ก ร ค รู มี
จรรยำบรรณวิชำชีพครูและมีแผนกำรพัฒนำ
ศักยภำพ กำรพัฒนำวิชำชีพครูเป็นรำยบุคคล 
รองรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี ๒๑  

ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพและสังคมที่
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
 อย่ำงมีคุณภำพ 

โรงเรียนมีแผนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก สภำพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่
แสดงกรณีศึกษำตำมศำสตร์พระรำชำที่เอ้ือ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและ
โ ร ง เ รี ย น มี สิ่ ง อ ำ น ว ย ค ว ำ ม ส ะ ด ว ก
ส ภ ำ พแ ว ด ล้ อ ม  แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่ แ ส ด ง
กรณีศึกษำตำมศำสตร์พระรำชำ  และยังมี
ห้องปฏิบัติกำร ห้องสืบค้นควำมรู้ที่น ำระบบ
เทคโนโลยีกำรเข้ำถึงควำมรู้ แหล่งเรียนรู้        
และบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสำระ 

ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สือ่สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกรองรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของ
ครูและผู้เรียน และมีระบบบริหำรข้อมูล
สำรสนเทศถูกต้อง  เป็นปัจจุบันที่แสดงควำม
เชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์กรทั้งภำยใน
และภำยนอกโรงเรียน 

ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
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๑6 

๒. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ มีค่ำนิยมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  โดยก ำหนดให้ เป็น
องค์ประกอบส ำคัญในกำรวัดประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนหรือที่เรียกว่ำ SSK – Model 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคกำรประชุมที่หลำกหลำยวิธี  เช่น กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมระดมสมอง กำร
ประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ำย มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำหมำย  ที่ชัดเจน  มีกำรปรับ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ที่สอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ  
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้ผู้ปกครองเกิดควำมไว้วำงใจส่งบุตรหลำนเข้ำ
เรียนในโรงเรียนสตรีสิริเกศเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
 ๓. จุดควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มงานให้มีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี 
ความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันทั้งระบบ 

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

แล้วน ำมำใช้จริง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สอดคล้องเป็นปัจจุบัน 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

หลักฐานสนับสนุน :   

   กำรประเมินตนเองด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ  โรงเรียน        
สตรีสิริเกศ ได้พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน ซึ่งมีผลกำรประเมินในแต่ละประเด็นดังนี้    
   1. กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครู
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ไดจ้ัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นไปตำมกระบวนกำร Active Learning ตำมแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ตำมควำมถนัดและควำมสนใจให้ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในกำร
วิเครำะห์ตนเอง ก ำหนดเนื้อหำสำระกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร Active Learning  ตำมควำมสนใจ
และควำมถนัดเป็นรำยบุคคลอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  และให้ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรวิจัยจนท ำให้นักเรียน
โรงเรียนสตรีสิริเกศสำมำรถน ำเสนอและสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรค้นคว้ำ ด้วยตนเองได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จำกผลกำรเข้ำร่วมแข่งขันโครงงำน ในกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ศิลปะนักเรียน
นักศึกษำ ของเขตพ้ืนที่  ระดับภำคและระดับประเทศ หรือแม้แต่หน่วยงำนอื่นที่จัดขึ้น นักเรียนโรงเรียนสตรี
สิริเกศได้รับรำงวัลในทุกครั้ง ที่เข้ำร่วม ซึ่งผลเหล่ำนี้ก็สืบเนื่องจำกกำรเรียนในวิชำ IS โครงงำน กิจกรรมค่ำย
บูรณำกำร กำรจัดกิจกรรม Active Learning เป็นต้น กระบวนกำรเหล่ำนี้ท ำให้ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นใน
กำรเรียน สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง กล้ำคิดกล้ำแสดงออกมำกขึ้น มีกระบวนกำรคิดกำรท ำงำนที่
เป็นระบบ และสำมำรถวำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรเรียนของตนเองได้เป็นอย่ำงดี และครูได้เปิดโอกำสให้
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ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมใน        ชั้นเรียนร่วมกันผลิตสื่อกำรเรียนและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ให้น่ำเรียนมำกยิ่งขึ้นใน ทุกระดับชั้น   

2. กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  ครูได้จัดกิจกรรมกำร 
เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสดงเป็นผู้ประกอบกำร และท ำธุรกิจพอเพียงตำมกระบวนกำร  Project-based 
Learning  ในโอกำสต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมเปิดบ้ำน กิจกรรมชุมนุม ตลำดนัดหลักสูตร กีฬำภำยใน เป็นต้น 
ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี ร้อยละ ๘๙.๖๓ ครูจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้บูรณำกำรร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกันและบูรณำกำรกับแหล่ งเรียนรู้สถำน
ประกอบกำร กลุ่มอำชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น เชิญวิทยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบ
อำชีพ  จัดแนะแนวกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ โดยเชิญบุคลำกรภำยนอก เช่น แพทย์ พยำบำล  ต ำรวจ 
ทนำยควำม ช่ำงไฟฟ้ำ พ่อค้ำ เป็นต้น มำให้ควำมรู้และชี้แนะแนวทำงเส้นทำงกำรประกอบอำชีพ ซึ่งเป็นกำร
กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักกำรประกอบอำชีพและเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนด ำเนินชีวิตและท ำให้
ผู้เรียนเจตคติท่ีดีต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
   3. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำร 
จัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียน  โดยรูปแบบให้นักเรียนประเมินกำรจัดกำร
เรียนรู้ในชั้นเรียนของครูแต่ละคน แล้วน ำผลมำสะท้อนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน เชิงบวกของตนเอง ว่ำมีข้อดี
ข้อเสียอย่ำงไร  จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนำในด้ำนใดบ้ำง ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนหรือไม่ ซึ่งเป็น
รูปแบบนี้ โรงเรียนด ำเนินกำรในทุกปีกำรศึกษำและสำมำรถน ำมำปรับใช้ในปีกำรศึกษำต่อไปได้                  
เป็นอย่ำงดีส ำหรับครูผู้สอน 
   4. กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียนนั้นครูโรงเรียน 
สตรีสิริเกศมีเครื่องมือวัดผลกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตรงตำมสภำพจริงและอิงมำตรฐำนกำรเรียนรู้
รำยวิชำและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ไม่ว่ำจะเป็นแบบทดสอบ  แบบสังเกต แบบสัมภำษณ์                   
กำรตรวจชิ้นงำน กำรน ำเสนอ เป็นต้น ซึ่งเหล่ำนี้ครูแต่ละคนมีรูปแบบวิธีกำรวัดที่แตกต่ำงกัน ตำมควำม
เหมำะสมของแต่ละรำยวิชำ และยังเปิดโอกำสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรวัดและประเมินผล
ร่วมกับครู  มีข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงครูกับนักเรียนในชั้นเรียน โดยประเมนิผู้เรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง อีก
ทั้งยังสะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทรำบผลกำรประเมินในทุกระยะ เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเอง
และแก้ไขในข้อที่ผิดพลำดที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องไปจนถึงกำรตัดสินผลกำรพัฒนำผู้เรียน ซึ่งกระบวนกำรนี้ 
ทำงโรงเรียนได้ร่วมกันก ำหนดและวำงแผนด ำเนินกำรร่วมกัน ซึ่งนักเรียนสำมำรถทรำบผลกำรวัดและประเมิน
ได้จำกครูผู้สอนได้เมื่อมีกำรตรวจสอบแล้วผ่ำนระบบออนไลน์ เช่น Line, facebook, e – mail  เป็นต้น ได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และเมื่อมีกำรประเมินผลไม่เป็นที่พอใจ เช่น กรณีนักเรียนมีติด ๐ ร มส หรือขำด
เรียนบ่อย ไม่มีคะแนน ไม่ท ำงำนส่ง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ จะประสำนไปยังผู้ปกครองให้ทรำบทันที  เพ่ือ
ร่วมกันแก้ปัญหำที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
   5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้           
ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกันและบูรณำกำร กับ              
แหล่งเรียนรู้ สถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพอิสระของชุมชน  โดยมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ระหว่ำงกลุ่ม
สำระตั้งแต่ ๒ กลุ่มสำระข้ึนไป เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักบูรณำกำร กำรเรียนรู้ สำมำรถน ำควำมรู้                     ไป
ประยุกต์ใช้ในสำขำวิชำหนึ่งได้   ซึ่งทำงโรงเรียนได้ร่วมกันจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรในกลุ่มสำระดังนี้                  
กลุ่มสำระกำรเรียนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  จัดกำรเรียนรู้ในเรื่องของโครงงำน โดยประเมินร่วมกัน 
น ำมำผลมำวิเครำะห์และตัดสินผลร่วมกัน  กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพกับวิทยำกำรศำสตร์ กลุ่มสำระภำษำไทย 
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๑7 

กับภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น และในกำรจัดกำรเรียนรู้นั้น ครูมีร่องรอยกำรบันทึกผลกำรเรียนรู้ที่ชัดเจน 
ตรวจสอบได้  มีกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภำพ  ทักษะ ควำมรู้และคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียนให้
เป็นไปตำมเกณฑ์ของตัวชี้วัดรำยวิชำในแต่ละกลุ่มศักยภำพ และครูยังสะท้อนผล กำรเรียนรู้กับผู้เรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนได้ปรับปรุงและแก้ไขตนเอง  และยังเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนมำก
ยิ่งขึ้น  ซึ่งกำรสะท้อนผลให้กับผู้เรียนมีหลำกหลำยวิธี  โดยครูท ำควำมตกลงร่วมกันกับผู้เรียน  และครูยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  สถำนประกอบกำรกลุ่มอำชีพอิสระ ของ
ชุมชนอย่ำงต่อเนื่องในทุกภำคเรียนและทุกโอกำส โดยให้ชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วม
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นภำคเรียน  ครูทุกคนได้น ำ จุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนำ ปัญหำอุปสรรคมำเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในภำคเรียนต่อไป โดยมีกำรรำยงำน
ผลกำรพัฒนำตนเอง (ID Plan) ต่อผู้บริหำรโรงเรียนทรำบอย่ำงเป็นรูปธรรม ในทุกปีกำรศึกษำ  
   จำกกำรประเมินตนเองและกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑            
ในด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญใน ๕ ประเด็นพิจำรณำ  พบว่ำโดยรวม
โรงเรียน มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญส่งผลให้ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรำงวัลดังนี้   
        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. นำงวิจิตรำ  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 

2. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
  โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ก ำหนดกรอบและทิศทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ  2561 – 2564  ซึ่งเป็น
แผนพัฒนำระยะ 4 ปี  โดยมีแผนพัฒนำและก ำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร คือ   
  พัฒนำศักยภำพและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพครู   โดยจัดโครงกำรเพื่อพัฒนำครูสู่ควำมเป็นครู 
ในศตวรรษที่  21 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร Active  Learning  จัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 พัฒนำครูให้มีทักษะกำรใช้สื่ออย่ำงมีประสิทธิภำพ  ครูจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้บูรณกำรเพ่ือฝึกทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร  พัฒนำกำรสร้ำงเครื่องมือรูปแบบ วิธีกำรวัดและ
ประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริมกำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำในชั้นเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนำ
ตนเองตำมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21   

วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 
มาตรฐาน วิธีด าเนินการ ผลการพัฒนา (ระดับคุณภาพ) 

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
ระบบกำรคิดและปฏิบัติ
จริง และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนสอนตำมกระบวนกำร 
 Active Learning ที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  
โดยให้ผู้ เรียนที่มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์
ตนเอง ก ำหนดเนื้อหำสำระกิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมกระบวนกำร Active Learning  
ตำมควำมสนใจและควำมถนัดเป็นรำยบุคคล
อย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ผ่ำนกระบวนกำร
คิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่
หลำกหลำยสรุปองค์ควำมรู้และสำมำรถน ำไปใช้
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้เป็นอย่ำงดี  เปิดโอกำส
ผู้เรียนที่ได้ฝึกทักษะแสดงออกน ำเสนอผลงำน
แสดงควำมคิดเห็นคิดเป็น ท ำเป็น  รักกำรอ่ำน
และแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 

ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน วิธีด าเนินการ ผลการพัฒนา (ระดับคุณภาพ) 
 อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีกำรเชื่อมโยง 

บูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และทักษะด้ำนต่ำงๆ 
และผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ
สภำพแวดล้อมสื่อกำรเรียนและอ ำนวยควำม
สะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และใช้กระบวนกำร 
วิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้  

ครูได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดง
เป็นผู้ประกอบกำร และท ำธุรกิจพอเพียง     
ตำมกระบวนกำร Project-based Learning   
และครูได้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงกำรใช้
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำร
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูมีทักษะกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก  
เพ่ือให้นักเรียนรักกำรเรียนรู้  และเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข    

ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบ และน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน  

ครูมีเครื่องมือวัดผลกำรพัฒนำพฤติกรรมกำร
เรียนรู้ได้ตรงตำมสภำพจริง และอิงมำตรฐำน
กำรเรียนรู้รำยวิชำและตัวชี้วัด  และครูมี
ขั้นตอนตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำม
เข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ โดยนักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรวัดและ
ประเมินผล ครูมีเครื่องมือวัดผลกำรพัฒนำ
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ได้ตรงตำมสภำพจริง
อย่ำงสมดุลย์เชิงคุณภำพ และอิงมำตรฐำน
กำรเรียนรู้รำยวิชำและตัวชี้วัด 

ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้   

ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรร่วมกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน 
ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ และ        
ภูมิปัญญำท้องถิ่น สถำนประกอบกำร กลุ่ม
อำชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น และที่มีส่วนร่วม
แสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียน        
กำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องและครู
บันทึกผลกำรเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนที่
แสดงศักยภำพทักษะ ควำมรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยที่เป็นไปตำมเกณฑ์ของตัวชี้วัดรำยวิชำใน
แต่ละกลุ่มศักยภำพของผู้เรียนที่น ำผลสะท้อน
กลับไปปรับปรุงพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล   

ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
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๒. จุดเด่น 
  ๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม Project – base learning 
  ๒. ครูมีทักษะการใช้สื่อ และมีสื่อท่ีเหมาะสมกับบทเรียน ทั้งสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้น สร้างขึ้นเอง จัดท าเอง
และสื่อที่จัดหาจัดซื้อ 
  ๓. ครูมีการประเมินการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก และมีการส ารวจความพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบคุณภาพ จัดท าเป็นคลังข้อสอบ 

4. มีกำรตรวจข้อสอบก่อนจัดท ำเป็นชุดข้อสอบและก่อนน ำไปใช้ 
๕. ครูมีกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนและรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

 

๓. จุดควรพัฒนา 
  จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ คณะกรรมกำรประเมิน                  
ได้สะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดที่ควรพัฒนำ ดังนี้   

1. ควรมีแบบส ำรวจควำมสนใจหรือแบบวัดควำมถนัดและรำยงำนผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
2. ควรมีประเมินควำมส ำเร็จของงำนและรำยงำนผล 
3. ควรมีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ หรือประเมินควำมส ำเร็จของกิจกรรมและ 

รำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ 
4. ควรจัดประเมินหรือรับฟังข้อมูลย้อนกลับมากกว่าภาคเรียนละ ๑ ครั้งเพ่ือน าสู่การพัฒนา  

ปรับปรุงชั้นเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 
5. ควรจัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง 
6. จัดท าเป็นทะเบียน รวบรวมผลงาน เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนต่อสาธารณชน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
 ๑. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ ยอดเยี่ยม 

๒. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคดิเห็นและแก้ปัญหำ    

ยอดเยี่ยม 

๓. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 

6. มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
 1. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  ยอดเยี่ยม 

2. ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย    ยอดเยี่ยม 

3. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย ยอดเยี่ยม 

4. สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ    ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
และทุกกลุ่มกลุ่มเป้ำหมำย  

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
อย่ำงมีคุณภำพ  

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัด 
กำรเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้   

ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ ๓   
สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการช่วยเหลือ 

  
 รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน า  ไปวิเคราะห์  สังเคราะห์เพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพ
ความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓ – ๔ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของ   แต่ละมาตรฐาน   พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต
และความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1.คุณภาพของผู้เรียน 
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน มีกำรรำยงำนผลใน    
ทุกด้ำนปรำกฏชัดเจน ไม้ว่ำจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน กำรเขียนและสื่อสำรได้ในระดับยอดเยี่ยม 
สำมำรถคิดวิเครำะห์ ได้อย่ำงยอดเยี่ยม อีกทั้งยังมี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และมีศักยภำพทำงด้ำนวิชำกำร ดนตรี 
กีฬำ ศิลปะและอ่ืนๆ มีทักษะกำรใช้ชีวิต  สำมำรถ
ด ำรงตนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และสร้ำง
ชื่อเสียงให้โรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น ตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนด และ
มีคะแนนเฉลี่ ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึ กษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O – NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำ  ปีที่ ๓ สูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่ม
สำระและผลกำรผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O – NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6  งกว่ำระดับประเทศถึง  4 กลุ่ม
สำระ นักเรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำที่สอง ตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป ในระดับยอดเยี่ยมตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ที่ โรงเรียนก ำหนด  และนักเรียนยังมีคุณธรรม
จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะชีวิตและ
แสดงออกอย่ำงโดดเด่น มีสุนทรียภำพด้ำนดนตรี  
กีฬำและนันทนำกำร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  กล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสมมี 

 
พัฒนำให้ผู้เรียนมีให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นใน
ทุกปีกำรศึกษำและผลกำรทดสอบระดับชำติ              
(O - Net)  ม. 3 และ  ม.6  ให้สูงกว่ำระดับประเทศ
ทุ ก ลุ่ ม ส ำ ร ะก ำ ร เ รี ยน รู้   พัฒนำ ให้ ผู้ เ รี ยนมี
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และต่ำง
ภำษำต่ำงประเทศที่สองให้สูงขึ้น  เร่งพัฒนำให้มี
ทักษะกำรอ่ำนคิด วิเครำะห์  และใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือใน  กำรแสวงหำควำมรู้ทั้งในและนอกชั้น
เรียนอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงควำมตระหนักและส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำธำรณะ และส่งเสริมให้
นักเรียนได้ปฏิบัติตำมค่ำนิยมพ้ืนฐำน ๑๒ ประกำร
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้
เรียนรู้นอกห้องเรียนในสถำนประกอบกำร และ
หน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะในกำรท ำงำนและกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย   
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ทักษะในกำรท ำงำนรักกำรท ำงำน  สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพที่
สุจริต  มีควำมขยันอดทน และมีควำมสุขในกำร
ท ำงำน อีกทั้งนักเรียนยังให้มีจิต สำธำรณะในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในโรงเรียน
และท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำ เสมอให้ควำมร่วมมือใน
กิจกรรมที่หน่วยงำนต่ำงๆ จัดขึ้นด้วยควำมเต็มใจ
และเสียสละ  ซึ่งจำกผลที่เกิดขึ้นดังกล่ำว เกิดจำก
กำรที่โรงเรียนมีกำรวำงแผนและก ำหนดแนวทำง      
ในกำรพัฒนำผู้ เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร          
โดยโครงกำร/กิจกรรมที่รองรับอย่ำงงชัดเจนเป็น
รูปธรรมและมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร        
อย่ำงต่อเนื่องในทุกกิจกรรม/โครงกำร 

 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบ มีค่ ำนิ ยมที่ ยึ ดถือปฏิบั ติ ร่ วมกัน  โดย
ก ำหนดให้  เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรวัด
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนหรือ
ที่เรียกว่ำSSK – Model โรงเรียนได้ใช้เทคนิคกำร
ประชุมที่หลำกหลำยวิธี  เช่น กำรประชุมแบบมี
ส่วนร่วม กำรประชุมระดมสมอง กำรประชุมกลุ่ม
เพ่ือให้ทุกฝ่ำย มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้ำหมำย ที่ชัดเจน มีกำรปรับแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
ที่สอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ  
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้
ผู้ เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้ผู้ปกครองเกิดควำม
ไว้วำงใจส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนในโรงเรียนสตรีสิริ
เกศเพ่ิมมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  

 
1. ควรพัฒนำบุคลำกรทุกกลุ่มงำนให้มีควำม 
เข้ำใจในระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้มี 
ควำมเข้ำใจและรับรู้ร่วมกันทั้งระบบ 
2. ควรน ำกระบวนกำร  PLC  มำใช้เพ่ือพัฒนำระบบ
กำรเรียนกำรสอนให้มำกขึ้น  
3. ควรพัฒนำระบบกำรเก็บข้อมูลรำยบุคคลที่
สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลทุกด้ำน 
4. พัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในกำรบริหำรจัดกำร
กำรใช้อำคำร 
5. พัฒนำควำมรู้ ในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงอย่ำงต่อเนื่อง 
แล้วน ำมำใช้จริง และพัฒนำระบบเทคโนโลยีให้
สอดคล้องเป็นปัจจุบัน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม Project – 
base learning ครูมีทักษะการใช้สื่อ และมีสื่อที่
เหมาะสมกับบทเรียน ทั้งสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้น สร้างขึ้น
เอง จัดท าเองและสื่อที่จัดหาจัดซื้อ มีการประเมิน
การบริหารชั้นเรียนเชิงบวก และมีการส ารวจความ
พึงพอใจการวิเคราะห์ข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ
คุณภาพ จัดท าเป็นคลังข้อสอบ มีกำรตรวจข้อสอบ
ก่อนจัดท ำเป็นชุดข้อสอบและก่อนน ำไปใช้ และครูมี
ก ำ ร จั ด ท ำ วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น แ ล ะ ร ำ ย ง ำ น ต่ อ
ผู้บังคับบัญชำเป็นเชิงประจักษ์   
 

 
 
1. ควรมีแบบส ำรวจควำมสนใจหรือแบบวัดควำม
ถนัดและรำยงำนผลอย่ำงเป็นรูปธรรม       
2. ควรมีประเมินควำมส ำเร็จของงำนและรำยงำนผล 
3. ควรมีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ หรือประเมิน
ควำมส ำเร็จของกิจกรรมและรำยงำนผลอย่ำงเป็น
ระบบ 
4. ควรจัดประเมินหรือรับฟังข้อมูลย้อนกลับมากกว่า
ภาคเรียนละ ๑ ครั้งเพ่ือน าสู่การพัฒนา  
ปรับปรุงชั้นเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 
5.ควรจัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเมิน
ความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง 
6. จัดท าเป็นทะเบียน รวบรวมผลงาน เผยแพร่วิจัย
ในชั้นเรียนต่อสาธารณชน 
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต    
  1. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลให้ชัดเจน   
  2. กำรส่งเสริมให้ครูเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  กำรจัดท ำกำร
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ 
  3. กำรพัฒนำบุคลำกรโดยส่งเข้ำรับกำรอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงำนที่ได้รับมอบหมำย  ติดตำมผล
กำรน ำไปใช้ในและผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง   
  4. กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของชุมชน   

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. พัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
2. จัดหำสื่อที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอน และกำรสืบค้นข้อมูล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 
 

 
ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 

 
 – ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ/ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 – ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานการเขียนรายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  
 – ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
    โดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภำพกำรเขียนรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


