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เปิดสอน   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
จ านวนนักเรียน จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,047  คน  จ ำแนกเป็น  ระดับชั้น ม.ต้น ๑,352 คน  
     และระดับชั้น ม.ปลำย ๑,๖95 คน 

๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ : ยอดเยี่ยม  
  

๒. หลักฐานสนับสนุน 
  

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :  ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ซึ่งมีเป้ำหมำยพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรคิดและ 
ปฏิบัติจริงสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรActive Learning ตำมแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ   และมุ่งเน้น
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน เขียน สื่อสำรและคิดค ำนวณ ประกอบกับกระบวนกำรคิด 
แก้ปัญหำ  โดยให้ผู้ เรียนปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เรียนรู้ ด้วย
กระบวนกำรวิจัยจนท ำให้นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศสำมำรถน ำเสนอและสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง โดยครูท ำหน้ำที่เป็นโค้ช(Coach) คอยให้ค ำปรึกษำให้กับนักเรียนท ำให้นักเรียน
สำมำรถ คิด วิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และสำมำรถสื่อสำรองค์ควำมรู้ ด้วยกำรเขียน กำรสื่อสำร 
และน ำเสนอ ดังจะเห็นได้จำกผลกำรเข้ำร่วมแข่งขันโครงงำน ซึ่งนักเรียนได้รับรำงวัลทุกครั้ง ที่เข้ำร่วมกำร
แข่งขัน ซึ่งผลเหล่ำนี้สืบเนื่อง จำกกำรเรียนรู้ในวิชำ IS  โครงงำนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้ำงนวัตกรรมด้วยตนเอง  
กิจกรรม ค่ำยบูรณำกำรต่ำง ๆ กำรจัดกิจกรรม Active Learning เป็นต้น กระบวนกำรเหล่ำนี้ท ำให้
ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง กล้ำคิดกล้ำแสดงออกมำกขึ้น 
มีกระบวนกำรคิดกำรท ำงำนที่เป็นระบบ และสำมำรถวำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรเรียนของตนเองได้เป็น
อย่ำงดี และครูได้เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมในชั้นเรียน ร่วมกัน
ผลิตสื่อกำรเรียนและสิ่งอ ำนวย ควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ให้น่ำเรียนมำกยิ่งขึ้นในทุกระดับชั้น                
และท่ีส ำคัญยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  สำมำรถ อ่ำน เขียน สื่อสำร ภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศท่ีสอง 
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ภำษำต่ำงประเทศที่สอง และสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูล เพ่ือกำรเรียนรู้และส่งเสริมให้ครู
พัฒนำตนเองในกำรจัดกระบวนกำรเรียนที่กำรสอนที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีในกำรสอน จัดชั้นเรียนเชิง
บวก มีกำรวัดผลและประเมินผลที่หลำกหลำย ตรงตำมสภำพจริง และให้สะท้อนผลย้อนกลับผู้เรียนอย่ำง
รวดเร็ว  ส่ งผลให้ผู้ เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน สื่อสำร ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 
ภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 และคิดค ำนวณ ผลิตผลงำนและใช้เทคโนโลยี  ในระดับยอดเยี่ยม และมีผลสัมฤทธิ์
ทำงวิชำกำรตำมหลักสูตรสถำน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  75.73 บรรลุเป้ำหมำยตำม
หลักสูตรของสถำนศึกษำ และผลกำรทดสอบระดับชำติ (O – NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๓  สูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และนักเรียนสำมำรถท ำคะแนนในรำยวิชำ
คณิตศำสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน จ ำนวน 4 คน และ O – NET ระดับ ม.6 สูงกว่ำระดับประเทศ                   
2 รำยวิชำ  อีกทั้งผู้เรียนยังมีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ และสำมำรถแสดงเป็น
ผู้ประกอบกำรในกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนก ำหนดได้เป็นอย่ำงดี   

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมแก่ผู้เรียน                 
โดยสอดแทรกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและได้จัดกิจกรรม/โครงกำรเพ่ือพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม เช่น 
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖  โครงกำรพัฒนำควำมประพฤติ
และระเบียบวินัย  โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว  โรงเรียนสุจริต  ฯลฯ  เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข เน้นกำร พัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมที่เหมำะสมกับผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำและร่วม
สวดมนต์  นั่งสมำธิ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอำสำร่วมกิจกรรมสำธำรณะ มีวินัย  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ                  
ภูมิใจในควำมเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงอย่ำงหลำกหลำย ตลอดจนดูแลสุขภำพ
ร่ำงกำยให้สมบูรณ์ แข็งแรงด้วยกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย  และตรวจบุคลิกภำพผู้เรียนโดยครู
ประจ ำชั้นทุกระดับชั้น  จัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำภำยในเพ่ือส่งเสริมสุขภำพและรู้จักกำรวำงแผนท ำงำน 
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งร่วมกับเครือข่ำยผู้ปกครอง  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำวะทำง
ร่ำงกำยให้กับผู้เรียน ผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day กำรแข่งขันกีฬำ
ในระดับต่ำง ๆ, กำรเข้ำร่วมแข่งขัน To Be Number One, ประกวดวงดนตรี SSK Music, Cover dance 
และThe Voice SSK  จำกกระบวนกำรพัฒนำดังกล่ำว ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ มีสุขภำวะ
ทำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข สำมำรถพัฒนำตนเองใน
ด้ำนกีฬำ สู่กำรเป็นนักกีฬำอำชีพได้ และมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด เกี่ยวกับ 
ด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรท ำงำน และด้ำนศีลธรรม เป็นไปตำมคุณลักษณะและค่ำนิยม ๑๒ ประกำร อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม  มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย และสุขภำวะทำงร่ำงกำยที่แข็งแรง มีทักษะชีวิตและแสดงออกอย่ำงเหมำะสม  มีสุนทรียภำพ
ด้ำนดนตรี  กีฬำและนันทนำกำร มีทักษะในกำรท ำงำน  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี มีเจต
คติที่ดีต่ออำชีพที่สุจริต  มีจิตสำธำรณะในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ทั้งภำยในโรงเรียนและ
ท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จนท ำให้นักเรียนโรงเรียน สตรีสิริเกศ ได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักเรียนทุนพระรำชทำน “มูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิ รำชฯ                             
สยำมมกุฎรำชกุมำร”(ม.ท.ศ. ) จ ำนวน 2 รุ่น ติดต่อกัน 2 ปี  และในปีกำรศึกษำ 2562 นี้                        
นำยเจสัน  ชำวสวน นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภำคในกำรเข้ำรับ  
กำรคัดเลือกและเข้ำค่ำยเพ่ือพิจำรณำให้เป็นนักเรียนทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ.รุ่นที่  12 ของประเทศ 
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   จำกข้อมูลที่กล่ำวมำทั้งหมด สำมำรถบ่งชี้ได้ว่ำโรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรที่ชัดเจน                 
ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภำพยอดเยี่ยม   
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ยอดเยี่ยม 
   โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์                        
แบบมีส่วนร่วม และใช้รูปแบบระบบกำรประกันคุณภำพกำรภำยใน โดยใช้ SSK – MODEL  เพ่ือพัฒนำ
องค์กรโดยศึกษำสภำพปัญหำและวิเครำะห์สังเครำะห์ นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น มำตรฐำนกำรศึกษำ
เป้ำหมำย และตัวชี้วัดของประเทศ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้ นพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จัดประชุมวำงแผน ระดมควำมคิด จำกครู บุคลำกรและ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของชุมชน ท้องถิ่น  จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 
2564)  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ซึ่งประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนควำมส ำเร็จต่อ
วัตถุประสงค์ส ำคัญเชิงกลยุทธ์อย่ำงครบถ้วน โดยบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ จำกบนลงล่ำง (Top-down 
Approach) และกำรวำงแผนจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom-up Approach) ผสมผสำนกันแบบมีส่วนร่วม โดย
ใช้หลัก Balanced Scorecard 4 มุมมอง ได้แก่ ดำนผู้เรียน ดำนระบบกำรจัดกำรศึกษำ ดำนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและด ำนกำรบริหำรจัดกำรพร้อมทั้งจัดหำทรัพยำกร จัดสรรงบประมำณ 
มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  มีกำร
นิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนโดยใช้รูปแบบ  SSK – MODEL 
และจำกกำรรำยงำนประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำ โรงเรียนสตรีสิริ
เกศมีคุณภำพ ระดับยอดเยี่ยม     
   โรงเรียนมุ่งเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย                   
จัดให้มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่รองรับกลุ่มศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของท้องถิ่น  มีโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลำง 
ฯ  ตอบสนองเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถำนศึกษำ มีกำรประเมินและกำรติดตำมกำรใช้
หลักสูตรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสรุปผลทุกภำคเรียน จัดแนะแนวกำรศึกษำ แนะแนวอำชีพ                     
แนะแนวทักษะชีวิต  มีกำรจัดท ำระเบียนสะสมและแฟ้มสะสมผลงำนที่แสดงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำร
ประกอบอำชีพ (Career Path Portfolios) ของผู้ เรียนเป็น มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ มีแผนกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพครู มีกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรอย่ำงเต็มที่ และสนับสนุนให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ตำมสำขำวิชำอย่ำงต่อเนื่อง 
รองรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้  มีกำรก ำหนดแนวทำง วำงแผนกำรบริหำรจัดกำร สำมำรถตรวจสอบได้จำกระบบ 
eoffice.ssk.ac.th ของโรงเรียน จัดสภำพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ จัดท ำผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) 
สะดวกพร้อมใช้งำน อยู่ในสภำพมั่นคง ปลอดภัย เหมำะสม  พร้อมใช้ประโยชน์ มีแหล่งเรียนรู้ภำยใน
สถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษำตำมศำสตร์ของพระรำชำ ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
และกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ มีสื่อ                     
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  รองรับกำรจัดกิจกรรรมกำรเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  โดยครูมีทักษะกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และมีกำรบันทึกกำรใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์                   
อีกทั้งยังมีระบบบริหำรข้อมูลสำรสนเทศถูกต้อง เป็นปัจจุบันที่แสดงควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกันของ
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องค์กรทั้งภำยในและภำยนอก  สำมำรถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัย                  
มีเว็ปไซต์ เฟซบุ๊กโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรสู่สำธำรณชนอย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งโรงเรียน               
ยังมีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ 
ควำมต้องกำรพัฒนำ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและร่วมรับผิดชอบ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยร่วมรับทรำบและร่วมกันผิดชอบ  โรงเรียนมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล              
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงกล
ยุทธ์แบบมีส่วนร่วมและใช้รูปแบบระบบกำรประกันคุณภำพกำรภำยใน โดยใช้ SSK – MODEL                       
ในกำรบริหำร ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรำงวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง สถำนศึกษำยอดเยี่ยม
ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร  และผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับรำงวัล สพฐ.OBEC 
AWARDS ครั้งที ่๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ยอดเยี่ยม 
   โรงเรียนสตรีสิริเกศมีรูปแบบกำรพัฒนำผู้เรียนที่เน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ซึ่งใช้รูปแบบ “SMAGICS” โดยส่งเสริมให้ครูกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ                
กำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่งครูได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นไป       
ตำมกระบวนกำร Active Learning ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้ เรียนทุกคน                        
มีส่วนร่วม ในกำรวิเครำะห์ตนเอง  ก ำหนดเนื้อหำสำระกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร Active 
Learning  ตำมควำมสนใจและควำมถนัดเป็นรำยบุคคลอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งระบบ และให้ผู้เรียนที่ได้
เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เรียนรู้   
ด้วยกระบวนกำรวิจัย  มีสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดกำร
เรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีปฏิบัติกำร ห้องสืบค้นข้อมูล ที่นักเรียนสำมำรถ เข้ำไปใช้บริหำร
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  โดยนักเรียนสำมำรถใช้ WiFi ของโรงเรียนและเข้ำสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้
ด้วยตนเอง นอกจำกนั้นโรงเรียนมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่หลำกหลำย ที่ส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เช่น จัดเวทีศักยภำพนักเรียน นิทรรศกำร กำรน ำเสนอผลงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 2019 จัดกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ              
ค่ำยคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเปิดบ้ำน กิจกรรมชุมนุม ตลำดนัดหลักสูตรกีฬำภำยใน และจัดเวทีศักยภำพ
นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ  เป็นต้น ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนกำรคิดและแก้ปัญญำด้วยตนเอง เช่นกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำโครงกำร  โครงงำนอำชีพ IS โครงงำน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ และจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ  ครูมีกำร
บริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ มีเครื่องมือวัดผลกำร
พัฒนำพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตรงตำมสภำพจริงและอิงมำตรฐำนกำรเรียนรู้รำยวิชำและตัวชี้วัดในทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ มีกำรวิจัยในชั้นเรียนน ำผลของกำรวิจัยมำแก้ปัญหำในปีกำรศึกษำต่อไป มีกำรประเมิน
และครูโรงเรียนสตรีสิริเกศตระหนักถึงบทบำทและหน้ำที่ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นตำม
นโยบำยและเป้ำประสงค์ของโรงเรียนที่ว่ำ “พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นบุคคล แห่งศตวรรษที่ 21”             
มีทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน มีทักษะวิ เครำะห์ สื่อเทคโนโลยีและ
ประเมินสำรสนเทศ ที่มีลักษณะนิสัย รู้และเท่ำทัน ปรับตัวได้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก                      
แห่งควำมเป็นศตวรรษที่  21   
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๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  
 ๓.๑ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๑  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21   
   ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน มีทักษะวิเครำะห์                         
สื่อเทคโนโลยี และประเมินสำรสนเทศ ที่มีลักษณะนิสัย ควำมรู้และมีควำมเท่ำทัน ปรับตัวได้ต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งควำมเป็นศตวรรษที่  21   
 ๓.๒ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๒ พัฒนำศักยภำพและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพครู 
   ครูมีศักยภำพและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพครู  มีทักษะกำรจัดกระบวนกำร Active Learning 
และสะท้อนผลวัดประเมินผลตำมสภำพจริง  อย่ำงสมดุลเชิงคุณภำพ   
 ๓.๓ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมกลุ่มศักยภำพผู้เรียน 
   โรงเรียนมีแผนกำรเรียนรองรับกลุ่มศักยภำพผู้เรียน มีระบบกำรวำงเส้นทำงกำรศึกษำต่อ                 
สู่กำรประกอบอำชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้สถำนที่ฝึกประสบกำรณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยี                     
กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้รองรับกำรพัฒนำกลุ่มศักยภำพของผู้เรียน   
 ๓.4 แผนพัฒนำล ำดับที่ ๔ พัฒนำศักยภำพระบบกำรก ำกับและสะท้อนผลมำตรฐำนคุณภำพ                          
กำรบริหำรจัดกำร  
    โรงเรียนมีผลกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และมำตรฐำนกำรบริหำร   
จัดกำรด้วยระบบคุณภำพ   
 ๓ .5 แผนพัฒนำล ำดับที่  ๕ ส่งเสริมพัฒนำภำคีเครือข่ำย ควำมร่วมมือกำรพัฒนำกิจกรรม                    
กำรเรียนรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ 
   โรงเรียนมีภำคี เครือข่ำย ควำมร่วมมือ ของสถำบันกำรศึกษำ ทั้งในและต่ำงประเทศ และมี
องค์กรชุมชนสถำนประกอบกำร อย่ำงมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และด ำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของควำมเป็นชำติไทย   
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ฉ 

 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2  สถำนศึกษำมีภำระหน้ำที่จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก ำหนดไว้ชัดเจนในมำตรำ ๔๘                           
ให้สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนพัฒนำคุณภำพเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดเป็นประจ ำทุกปี   

 ดังนั้นโรงเรียนสตรีสิริเกศ  จึงได้ด ำเนินกำรประชุมหำรือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและคณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล  ผลงำน  ซึ่งทำงโรงเรียนได้ด ำเนินกิจกรรม                 
ตำมสำระกำรเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีกำรศึกษำ  กำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้ให้
ควำมเห็นชอบและผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

       

(นำยสุข  มีกุล) 
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
วันที่  20  เดือน เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖3 
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ช 

ค าน า 

  กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำ               
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนต้นสังกัด และสถำนศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ  ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก ำหนดให้
สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ ที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด ตลอดทั้ง    เพ่ีอรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
  ดังนั้น โรงเรียนสตรีสิริ เกศ  ได้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรของกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง                    
ทุกปีกำรศึกษำและได้จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ โดยใช้ข้อมูลจำกกำรประเมิน
ตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เสนอต่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และ
ผู้ที่ เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐำนข้อมูล ส ำหรับสถำนศึกษำน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำร                
ในปีต่อไปและเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับเขตพ้ืนที่น ำไปใช้ประโยชน์ รำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัด และ
ประเมินผล และตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับใช้รับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
ตำมล ำดับต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและคณะครูทุกท่ำนไว้ ณ โอกำสนี้ที่ให้ควำมร่วมมือ                  
ในกำรจัดท ำรำยงำนครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและส ำเร็จลุล่วงด้วยดี   

 

  

 

       (นำยสมศักดิ์   นันทวิสิทธิ์) 
                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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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)  นำยเทพปทำน  สีแก้ว    ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
3)  นำยนิธิศ  สำยเชื้อ     ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
4)  นำยเสกสรรค์ ยุภำศ    ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
5)  นำยปกิรนัน  นำมจันทรำ    ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   

๑.๒  ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑)  จ ำนวนบุคลำกร (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑ เดือน มีนำคม 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 
๒๕๖2 

5 149 - 19 15 8 3 4 26 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 ๑) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖2  รวม 3,047 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 

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

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม 

ม. ปลำย 
รวม

ทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง 11 11 11 33 15 15 16 46 79 

เพศ 
ชำย 189 162 150 501 168 155 166 489 990 
หญิง 280 276 295 851 419 399 388 1,206 2,057 

รวม 469 438 445 1,352 587 554 554 1,695 3,047 
เฉลี่ยต่อห้อง 43 40 40 41 39 37 35 37 39 
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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  
   โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ก ำหนดวิสัยทัศน์เพ่ือใช้เป็นเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำระยะ 4 ปี               
(พ.ศ. 2561-2564) ไว้ว่ำ โรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำ  4.0 ระดับมำตรฐำนสำกล                   
บนวิถีควำมพอเพียงอย่ำงยั่งยืน และได้ก ำหนดมำตรฐำนศึกษำโรงเรียน ที่ประกำศใช้ในปีกำรศึกษำ 
2562  และได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ไว้
ในระดับยอดเยี่ยม  และจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ พบว่ำผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน เขียน สื่อสำรภำษำไทยภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศที่สอง และควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ  
อยู่ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙4.93  สำมำรถกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และสำมำรถแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ 80.23  สำมำรถสร้ำง
นวัตกรรมในสำขำวิชำชีพตำมแผนกำรเรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐  มีควำมสำมำรถในกำร
ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีจริยธรรมและทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยี เข้ำถึงองค์ควำมรู้ เพ่ือกำรเรียนรู้ 
กำรสื่อสำร และกำรด ำเนินชีวิต ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 95.39 และด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ  พบว่ำผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะต่ำงๆ ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงเป็น
รูปธรรม และจำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย ๘ กลุ่มสำระ ที่มีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป
นั้น อยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ ร้อยละ  ๗5.๗3 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖2  สูงกว่ำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 (ร้อยละ ๗3.72) อยู่ที่  2 .01 และจำกกำรผลกำรทดสอบระดับชำติ                             
(O – NET) ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๓ พบว่ำคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่ำระดับประเทศทุกรำยวิชำ และ
ผู้เรียนสำมำรถท ำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม จ ำนวน 4 คน ในรำยวิชำคณิตศำสตร์  และผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ  (O – NET) ระดับมัธยมศึกษำปีที่  ๖ พบว่ำ คะแนน (O – NET) วิชำภำษำไทย และวิชำสังคม
ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สูงกว่ำระดับประเทศ  อีกทั้งผู้เรียนยังมีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่
ดีต่องำนอำชีพ และสำมำรถแสดงเป็นผู้ประกอบกำร ในกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนก ำหนดได้เป็นอย่ำงดี                   
ในระดับยอดเยี่ยม     
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๑๑ 

 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

   จำกผลส ำเร็จในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดังกล่ำว  โรงเรียนได้มีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลำกหลำยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ด้วยกระบวนกำร
ตำม 5-Step Model ในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ร่วมกันพัฒนำ
ผู้เรียนโดยบูรณำกำร 5-Step Model ในรำยวิชำต่ำง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้สำมำรถพัฒนำกระบวนกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น โครงงำน (เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3                    
และมัธยมศึกษำปีที่ 6)  กิจกรรม STEM กำรสร้ำงชิ้นงำน กำรจัดกิจกรรมค่ำยต่ำง ๆ กำรเรียนรู้จำก
ปรำชญ์ชำวบ้ำน หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น ทั้งที่จัดขึ้นในชั้นเรียน และกิจกรรม /โครงกำร                  
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กำรสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ส ำคัญ
อีกประกำรหนึ่ง คือ กำรพัฒนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ให้ผู้เรียนสำมำรถสืบ
ค้นหำควำมรู้ได้อย่ำงคล่องตัว รวดเร็ว เข้ำถึงได้ทุกที่ที่อยำกเรียนรู้ จำกเดิมโรงเรียนมีแผนกำรพัฒนำและ
สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ โดยติดตั้งเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไร้สำยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียนและมีแผนกำร
ขยำยเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ติดตั้ง Access point ในอำคำรเรียนเพ่ิมเติมจำกเดิมที่มีชั้นละ 2 ตัว                  
ให้มีทุกห้องเรียน เพ่ือกระจำยสัญญำณ WIFI ควำมเร็วสูง ตำมค ำร้องขอของผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู                  
และบุคลำกร  

โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ประสำนงำนขอรับกำรสนับสนุนจำก Google Education เพ่ือขอใช้
งำนแอพพลิเคชั่นในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ ท ำให้ผู้เรียนมีแอพพลิเคชั่นเพ่ือกำรศึกษำ อำทิ อีเมล             
และพ้ืนที่ในกำรส ำรองข้อมูลใน Google Drive อย่ำงไม่จ ำกัด (Unlimited) ครูสำมำรถใช้ Google 
Classroom ในสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ อีกทั้งเปิดสอนรำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณ (Computing 
Science) ที่ให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนเรื่องวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ กำรเรียนรู้ดิจิตอล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ซึ่งกลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์เป็นหลั กในกำรขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่นี้  โดยวำงแผน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีเนื้อหำเชื่อมโยงและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องทุกภำคเรียน 
ผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศจึงได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ และกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
กำรเรียนรู้ ตลอดระยะเวลำ 6 ปีที่ศึกษำอยู่ในสถำบันแห่งนี้ ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำ ผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ทุกคนสำมำรถใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่ำงดี  ครูผู้สอนคัดเลือก
ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ (ข้ันตอนคัดเลือกขุนศึก) ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีผลงำนผ่ำนเกณฑ์คุณภำพในระดับ
ดีมำก และมีควำมสนใจในกำรผลิตผลงำนด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
และมัธยมศึกษำตอนปลำยมำพัฒนำ เป็นกำรสนับสนุน ส่งเสริม ควำมสำมำรถพิเศษ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ผลิต
ผลงำนในระดับท่ีสูงขึ้นผ่ำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (ขั้นตอนกำรฝึกวิทยำยุทธ์) ที่ประยุกต์ใช้ 5-Step 
Model โดยมีครูเป็นโค้ช (Coach) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  ขั้นที่ 1 กำรตั้งประเด็นค ำถำม/ตั้งสมมุติฐำน 
(Hypothesis formulation) ขั้ นที่ ๒  กำ รสื บค้ นหำคว ำมรู้ (Searching for Information) ขั้ นที่  ๓                   
กำรสรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge formation) ขั้นที่  กำรสื่อสำร/กำรน ำเสนอผลงำน (Effective 
communication)  ขั้นที่ 5 กำรบริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ (Public service)  กำรด ำเนินกำรทั้ง ๕ 
ขั้น บรรลุผลตำมเป้ำหมำยภำยในกรอบกำรด ำเนินงำนที่ผู้เรียนก ำหนด โดยกำรก ำกับดูแลช่วยเหลือของ
ครูอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ครบ ทุกคน มีกำรประเมิน
คุณภำพของผลงำนเพ่ือให้เกิดทักษะในกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรและทักษะกำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพ โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดให้มีกิจกรรมเวทีศักยภำพผู้เรียนทุกปีกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกำรเปิด
โอกำสให้ผู้เรียนได้น ำกระบวนกำรและข้อสรุปของผลงำนสร้ำงสรรค์มำน ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ในระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้น ำเสนอในรูปแบบนิทรรศกำรหรือโปสเตอร์ 
และกำรน ำเสนอด้วยวำจำบนเวท ีโดยมีคณะกรรมกำรช่วยสะท้อนคิดผลงำนผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้น ำไป 
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ปรับปรุงพัฒนำผลงำนให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้นและคัดเลือกผลงำน ที่เป็นเลิศเพ่ือน ำเสนอในเวทีศักยภำพ
ระดับภำคและระดับชำติ โดยมีงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เรียนโรงเรียน                   
สตรีสิริเกศส่วนใหญ่ ศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ท ำให้ผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยทุกคนมี
ผลงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อย ๒ ผลงำน ที่มีกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตำม ๕-Step Model                    
และโรงเรียนสตรีสิริเกศได้มีกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงภำษำ  กำรสื่อสำร และควำมสำมำรถด้ำนกำร
คิดค ำนวณ โดยกำรจัดค่ำยพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำไทย  กำรอ่ำน กำรเขียน ส่งผู้เรียนร่วม
อบรมกำรเป็นนักเขียน ค่ำยกล้ำวรรณกรรม ค่ำยสำรำนุกรม บันทึกกำรอ่ำน  ค่ำยภำษำอังกฤษและ
ภำษำต่ำงประเทศท่ีสอง ได้ฝึกพูดสนทนำทุกวันกับครูต่ำงชำติ  ครูมีแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
เขียน สื่อสำร  ซึ่งระบุในแบบประเมินที่กลุ่มสำระจัดท ำขึ้น ด้ำนทักษะกำรคิด ค ำนวณ ส่งเสริมพัฒนำกำร
ทำงคิด กำรให้เหตุผลและกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ จัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ เกม 24 ซูโดกุ               
แข่งคิดเลขเร็ว A – MATH เรียนรู้ผ่ำนโปรแกรม GSP, อบรมกำรใช้เครื่องค ำนวณ ประกวดโครงงำน 
กิจกรรม Play FACTO หมำกล้อม จัดค่ำยอัจฉริยะภำพทำงคณิตศำสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำร่วมแข่งขัน
ทีทักษะทำงคณิตศำสตร์ในทุกสถำบัน เช่น กำรสอบนำนำชำติ  สอวน. TEDET  มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ                 
งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ งำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์                    
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ  ค่ำยอัจฉริยะภำพทำงวิทยำศำสตร์ Labวิทย์  น ำผู้เรียนเข้ำร่วม
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ แข่งขันจรวดขวดน้ ำ เครื่องร่อน เป็นต้น   

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนท ำโครงงำนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  
จัดกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study : IS) จ ำนวน ๓ รำยวิชำ ประกอบด้วย รำยวิชำ
กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (IS๑) รำยวิชำกำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (IS๒) และกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสำธำรณประโยชน์ (IS๓) ซึ่งจัดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ และมัธยมศึกษำปีที่ ๕                    
ของทุกปีกำรศึกษำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เป็นกระบวนกำร
หนึ่งของทักษะกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรของโครงงำนเป็ นรูปแบบหนึ่ง              
ที่ เกิดผลกำรเรียนรู้อย่ำงชัดเจน โดยมุ่งส่งเสริมให้ ผู้ เรียนคิดแก้ปัญหำ โดยมักเลือกใช้ปัญหำ                              
ในชีวิตประจ ำวัน ปัญหำในชุมชน ปัญหำในท้องถิ่น โดยผ่ำนกำรอภิปรำยระดมควำมคิด  แลกเปลี่ยน              
ควำมคิดเห็น กำรตั้งสมมติฐำนเพ่ือหำค ำตอบ  กำรก ำหนดตัวแปร และกำรตรวจสอบสมมติฐำนอย่ำง                     
มีล ำดับขั้นตอน มีกำรตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือที่ได้มำตรฐำน บันทึกข้อมูลบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริง
และมี กำรตรวจสอบข้อสรุปผล และน ำเสนอ โดยรูปแบบกำรแก้ปัญหำในรูปแบบของโครงงำน
วิทยำศำสตร์นี้เป็น กิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในชั้นเรียนของผู้เรียนปกติและผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำยและ             
มีเวทีให้ผู้เรียนน ำเสนอในกำรประชุมทำงวิชำกำรเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้ง  กำรน ำผู้เรียนเข้ำร่วม                   
กำรประกวดแข่งขันจนได้รับรำงวัลทั้งในเวทีระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค ระดับชำติ ระดับนำนำชำติ                
ดังที่ปรำกฏตลอดมำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ยังจัดให้มีกำรเรียนกำรที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยกำรใช้
เทคโนโลยี มีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ผ่ำนโปรแกรมต่ำงๆ ที่ทันสมัย ซึ่งครูได้พัฒนำตนเอง และ                   
จัดฝึกอบรมให้กับผู้เรียนในทุกปีกำรศึกษำ มีกำรสื่อสำร สะท้อนผลกลับไปยังผู้เรียนผ่ำนระบบออนไลน์ 
(Google Classroom) ,Facebook และ Line@ มีกำรเรียนคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้น ผู้เรียนทุกคน                   
มี E-mail ที่เป็นโดเมนของโรงเรียน (@ssk.ac.th) ซึ่งใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น                
กำรส่งงำน กำรเข้ำใช้งำนห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) กำรใช้  สื่อสังคมออนไลน์                
กำรสืบค้นขอ้มูล กำรสร้ำงงำนจำกซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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และกำรสื่อสำร โดยในปีกำรศึกษำ 2562  นักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม ระดับชำติ 
กิจกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรำงวัลเหรียญทอง 2 รำยกำร และได้รับรำงวัลเหรียญเงินและสิ่งประดิษฐ์ยอด
นิยม Popular Award ในกำรประกวดโครงงำนสิ่งประดิษฐ์ B2i 2019  ระดับประเทศ คือนำยคุณำนนท์  
ทองหล่อ  นำยทักษ์ดนัย  ไชยสิทธิ์  และนำงสำวจิตต์อรุณ  ไพธิ์ศรี และผู้เรียน ยังได้รับรำงวัลมำกมำยใน
กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันต่ำง ๆ เช่น นำยเจสัน  ชำวสวน และนำงสำวอมำดำ ภำนุมนต์วำที ได้รับรำงวัล
เหรียญทองแดง  กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ  2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)                            
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นำงสำวอมำดำ ภำนุมนต์วำที , นำยณัฐศิวัช  บุญมำ, 
เด็กหญิงปิยำพร  แดงเดื่อ,นำยเจสัน  ชำวสวน, และเด็กชำยโชติพันธ์ ชูรัตน์ ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำร
อบรมโครงกำรค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สอวน. ค่ำย 1 สำขำคณิตศำสตร์ ประจ ำ ปีกำรศึกษำ 2562 และ
นักเรียนยังได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สอวน.ค่ำย 2 ดังนี้  สำขำเคมี                 
นำยณัฐศิวัช  บุญมำ  สำขำคอมพิวเตอร์ นำงสำวพิชชำกร  ชลอวงษ์  สำขำดำรำศำสตร์ ม.ปลำยนำยนิติ
ธร  พรหมพิลำ และเด็กชำยปธำนิน  ติยวรนนท์  สำขำดำรำศำสตร์ ม.ต้น เด็กชำยภูรินทร์  รังษี , 
เด็กหญิงศิริกัลยำ  อุ่นเรือน และเด็กหญิงศุภำวีร์  บันเทิง และนำงสำวภรณ์ทิพย์ โคษำ ได้รำงวัลชนะเลิศ 
ประเภทนวนิยำยขนำดสั้น  จำกเรื่อง “จันทร์อับ 2486” ในกำรประกวดกำรอบรมขยำยผลต่อยอด 
“ค่ำยกล้ำวรรณกรรม” และนำงสำวศิริสุข  ขำวผ่อง ได้รับรำงวัลควำมสำมำรถพิเศษรอบรู้วรรณคดี 
ทักษะภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 และในปีกำรศึกษำ 2562 ผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ              
ท ำคะแนนในกำรทดสอบระดับชำติ (O - NET) ระดับ ม.3 ได้ 100 คะแนนเต็ม คือ นำงสำวณิชำ                      
วัฒนพฤกษชำติ, นำงสำวอมำดำ ภำนุมนต์วำที, นำงสำวนภสร สมบูรณ์, และนำยเจสัน ชำวสวน และ
นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศยังได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ระดับ 
ม.ปลำย และโครงงำนประวัติศำสตร์ ระดับ ม.ปลำย ในกำรประกวดโครงงำนผู้ เรียนระดับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 17/2562 โดยมูลนิธิเปรมติณสูลำนนท์ ณ จังหวัดนครรำชสีมำ นักเรียน
โรงเรียนสตรีสิริเกศยังได้รับรำงวัลและมีผลงำนปรำกฏในด้ำนต่ำงๆ มำกมำย ในสำมำรถสืบค้นใน
สำรสนเทศและเว็ปไชต์ของเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์สู่สำยตำสำธำรณชน    
    ในกำรนี้ พบว่ำ โรงเรียนจะต้องส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนในกำรสร้ำงนวัตกรรม โครงงำน                        
ที่เป็นเลิศ เข้ำร่วมแข่งขันเวทีระดับชำติต่อไปอย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ   

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  เกี่ยวกับ ด้ำนกำรเรียนรู้                 
ด้ำนกำรท ำงำน และด้ำนศีลธรรม เป็นไปตำมคุณลักษณะและค่ำนิยม ๑๒ ประกำร  โดยไม่ขัดกับกฎหมำย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย และสุขภำวะทำงร่ำงกำย อยู่ ในระดับยอด
เยี่ยม อีกทั้งผู้เรียนมีควำมตระหนักในบทบำทหน้ำที่ของตนเอง  มีควำมภำคภูมิ ใจในควำมเป็นไทย 
ยอมรับควำมแตกต่ำงของบุคคล มีสุขภำวะ ทำงร่ำงกำย จิตใจและอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข มีมนุษย
สัมพันธ์ดี  มีทักษะชีวิตและแสดงออกอย่ำงเหมำะสม  มีสุนทรียภำพด้ำนดนตรี  กีฬำและนันทนำกำร มี
ทักษะในกำรท ำงำน  รักกำรท ำงำน  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดมีีเจตคติที่ดีต่ออำชีพที่สุจริต  
มีควำมขยันอดทน และมีควำมสุขในกำรท ำงำน อีกท้ังผู้เรียนยังให้มีจิตสำธำรณะในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อม ทั้งภำยในโรงเรียนและท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมที่หน่วยงำน
ต่ำงๆ จัดขึ้น ด้วยควำมเต็มใจและเสียสละ ดังจะเห็นได้จำก 
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นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนพระรำชทำน“มูลนิธิทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร”(ม.ท.ศ.) จ ำนวน 2 รุ่น ติดต่อกัน ได้แก่  
นำงสำวจิรำวดี  บ ำรุงวัตร์  นักเรียนทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10 และ นำงสำวณิชกำนต์  สุดเฉลียว
นักเรียนทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11  และในปี 2562 นี้ นำยเจสัน  ชำวสวน นักเรียนโรงเรียนสตรี
สิริเกศ ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภำคในกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกและเข้ำค่ำยเพ่ือพิจำรณำให้
เป็นนักเรียนทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ.รุ่นที่  12 ของประเทศ และนำงสำวจิรำวดี บ ำรุงวัตร์  ได้รับรำงวัล
วัฒนธรรมวินิต ปี 2562 ในงำนวันเด็กแห่งชำติ และรำงวัลเยำวชนดีเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ  อีกทั้ง
โรงเรียนได้รับควำมไว้วำงใจจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ให้โรงเรียนเป็นตัวแทนในกำรเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน TO Be Number One ระดับภำค และเข้ำร่วมระดับประเทศ และได้รับควำมไว้วำงใจ
จำกจังหวัดศรีสะเกษในกำรร่วมจัดกิจกรรมในงำนกำชำดของจังหวัดศรีสะเกษในทุกปี เป็นเจ้ำหน้ำที่ธำรำ
กำชำด เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง จัดกำรแข่งขันวอลเลย์บอล บำสเกตบอล ในระดับ
จังหวัดระดับภำค ระดับประเทศ เป็นต้น  
   โรงเรียนมีกระบวนกำรพัฒนำโดยจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่ำนิยม
สอดแทรกในกิจวัตรประจ ำวันตั้งแต่หน้ำประตูโรงเรียนตอนเช้ำของทุกวันฝึกควำมมีวินัยในกำรแต่งกำย 
กำรทักทำยสวัสดี กำรท ำควำมเคำรพผู้ใหญ่ ควำมตรงต่อเวลำ กิจกรรมเข้ำแถวตอนเช้ำ กำรเคำรพธงชำติ 
ร้องเพลงชำติ กำรสวดมนต์เจริญสติ ฝึกควำมตรงต่อเวลำ ในกำรเข้ำห้องเรียน มำรยำท ในกำรนั่ง พูด ยืน
เดินตำมวิถีควำมเป็นไทยแสดงถึงควำมเคำรพครูที่สอน ร่วมกันดูแลทรัพย์สมบัติของส่วนร่วม เช่นโต๊ะ 
เก้ำอ้ี รักษำควำมสะอำดของกระดำนและบริเวณโดยรอบของห้องเรียน กำรปิด/เปิดไฟหรือพัดลมในห้อง 
และมีควำมตั้งใจ สนใจ กำรเรียน ส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และไม่ใช้สื่อเทคโนโลยี
โดยไม่ได้รับอนุญำต นอกจำกนี้โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภำวะทำงร่ำงกำยให้กับ
ผู้เรียน ผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day กำรแข่งขันกีฬำส ำนักงำน                              
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘, กำรแข่งขันกีฬำผู้เรียนนักศึกษำ กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ 
กำรแข่งขันกีฬำธนำคำรโรงเรียน ธนำคำรออมสิน  กำรแข่งขันกีฬำภำยใน กำรแข่งขันกีฬำ สพฐ.เกมส์ 
กำรเข้ำร่วมแข่งขัน To Be Number One กำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล ต้ำนยำเสพติด  ประกวดวงดนตรี SSK 
Music  cover dance และ  The Voice SSK  ผลที่เกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว ส่งผลให้เกิดสุข
ภำวะทำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและยังสำมำรถพัฒนำ
ตนเองในด้ำนกีฬำ สู่กำรเป็นนักกีฬำ นักดนตรีอำชีพได้  จำกกำรพัฒนำในด้ำนดังกล่ำวท ำให้ผู้เรียนได้รับ
รำงวัลด้ำนดนตรี กีฬำต่ำงๆ มำกมำย เช่น รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันบำสเกตบอลหญิง วอลเลย์บอลหญิง
รุ่นอำยุ 15 ปี 18 ปี วอลเลย์บอลชำยรุ่น 18 ปี ในกำรแข่งขันกีฬำผู้เรียนนักศึกษำ จังหวัดศรีสะเกษ  
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กำรแข่งขันบำสเกตบอลหญิง วอลเลย์บอลหญิง มวยสำกลสมัครเล่น
ชำย รุ่น 70 กก. ในกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติรอบคัดเลือกภำค 3 มรุกขนครเกมส์  ณ จังหวัด
นครพนมและกีฬำผู้เรียนนักศึกษำ จังหวัดศรีสะเกษ และผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศยังได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศ อันดัน 3 กำรประกวดวงโยธวำทิตโลก ชิงถ้วยพระรำชทำน 2519 ของสมำคม                       
โยธวำทิตโลก(Twmc) ซึ่งผลดังกล่ำวเกิดจำกกำรฝึกซ้อม ที่มุ่งมั่น มีวินัย มีควำมอดทนสำมำรถปรับตัวเข้ำ
กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำง ยอมรับกำรอยู่ร่วมกันและกำรท ำงำนเป็นทีม จึงส่งผลให้ผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม    
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๑๕ 

 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

    
   ในกำรนี้ โรงเรียนสตรีสิริเกศควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยม              
ที่สถำนศึกษำก ำหนด เป็นผู้มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทั้งในนอกและ
ในโรงเรียน มีวินัยในกำรทิ้งขยะให้เป็นที่ ร่วมดูแลรักษำสำธำรณะประโยชน์  และทรัพย์สินของ            
ทำงรำชกำร  ซึ่งเกิดจำกจิตส ำนึกของผู้เรียนด้วยตนเองและด้วยควำมสมัครใจในกำรท ำดี ให้มำกขึ้นอย่ำง
เป็นรูปธรรมอย่ำงต่อเนื่องและให้เกิดควำมยั่งยืนจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีงำมในสถำนศึกษำ    
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ยอดเยี่ยม  
   โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่เป็นระบบ ชัดเจนเป็นประจักษ์ 
สำมำรถตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับมำโดยตลอด และจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ               
ปีกำรศึกษำ  2562  มำตรฐำนที่ 2  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร พบว่ำ อยู่ในระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม  เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยตำมประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสตรีสิริเกศ    
   จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว โรงเรียนสตรีสิริเกศ กำรได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้รูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม และใช้รูปแบบระบบกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน    
โดยใช้ SSK-MODEL เพ่ือพัฒนำองค์กร โดยศึกษำสภำพปัญหำและสังเครำะห์ นโยบำยกลยุทธ์ จุดเน้น 
มำตรฐำนกำรศึกษำเป้ำหมำย และตัวชี้วัดของประเทศ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28  มีกำรพัฒนำนวัตกรรม “รูปแบบ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนสตรีสิริเกศ (SSK-MODEL)  7 ขั้นตอน คือ 1) กำรวิเครำะห์ 
SWOT (SWOT Analysis)  2) กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  (Setting the 
Education Administration Standard)  3) ก ำหนดกลยุทธ์  (Setting the Strategies)  4) จั ดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ (Creating Education Quantity Development Plan) 5) จัดท ำ
แผนปฏิบัติงำน (Creating Operational Plan)  6) กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(Assessment and Examination of Educational Quality)  7) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรและ
รำยงำนผล (Follow up and Report)  โรงเรียนได้น ำ รูปแบบระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำพ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่สนอง
ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ทั้งด้ำนผู้เรียนที่ค ำนึงถึงควำมเป็นพล
โลก ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับสำกล ด้ำนกำรพัฒนำครู และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
กระบวนกำรพัฒนำที่เกิดขึ้นใช้หลักชุมชนวิชำชีพแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Community Learning 
หรือ PLC ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำคัญก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบ  มีกำรจัดท ำเป็น
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระยะ 4 ปี (2561 – 2564) กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 
ผู้บริหำรโรงเรียนได้ก ำกับให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ซึ่งประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรมที่
ขับเคลื่อนควำมส ำเร็จต่อวัตถุประสงค์ส ำคัญเชิงกลยุทธ์อย่ำงครบถ้วน มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลำด ำเนินกำรที่ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำของ โรงเรียน
สตรีสิริเกศ ไปสู่ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศตำมที่ก ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ถือเป็นคุณค่ำของผลกำร
จัดกำรศึกษำที่ใช้สนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ บริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ จำกบนลง
ล่ำง (Top-down Approach) และกำรวำงแผนจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom-up Approach) ผสมผสำนกัน
แบบมีส่วนร่วม แล้วจึงก ำหนดเป็นกลยุทธ์หลักก่อนที่จะน ำไปบริหำรจัดกำรโครงกำร  และด ำเนินกำรให้
เกิดผลตำมแผนงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้   
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๑๖ 
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โดยก ำหนดกรอบกลยุทธ์กว้ำง ดังนี้ ๑) พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21  ๒) พัฒนำ
ศักยภำพและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพครู ๓) ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมกลุ่มศักยภำพ
ผู้เรียน ๔)พัฒนำศักยภำพระบบกำรก ำกับ และสะท้อนผลมำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  ๕) พัฒนำ
ศักยภำพระบบกำรก ำกับ และสะท้อนผลมำตรฐำนคุณภำพและกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนสตรีสิริเกศใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรด้วย
ระบบคุณภำพ โดยใช้หลัก Balanced Scorecard 4 มุมมอง ได้แก่ ดำนผู้เรียน ดำนระบบกำรจัด
กำรศึกษำ ดำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและดำนกำรบริหำรจัดกำร และโรงเรียนได้ประกำศใช้
มำตรฐำนกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 3 มำตรฐำน 26 บ่งชี้ 51 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นกรอบในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนสตรีสิริเกศ  โดยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำซึ่งรับรู้และด ำเนินกำร
ร่วมกันทั้งระบบ จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นที่ยอมรับในสังคมและระดับ สพม.28  
   จำกกำรด ำเนินกำรด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร พบว่ำโรงเรียนสตรีสิริเกศ                  
มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ ครูอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยควำมรักและเมตตำ และโรงเรียนมีหลักกำรท ำงำน ที่
ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติร่วมกัน คือ ท ำงำนเป็นระบบ ครบถ้วนบริหำร บนพ้ืนฐำนขององค์ควำมรู้                  
(SSK VALUE)  ซึ่งหลักกำรท ำงำนดังกล่ำว ท ำให้องค์กรมีควำมเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับ  โรงเรียน             
มีกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลำกรของโรงเรียน               
มีสมรรถนะหลักในกำรท ำงำน  เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้   มีคุณธรรม จริยธรรม  ร่วมคิดร่วมท ำ ร่วมกับ
ผิดชอบ  สร้ำงสรรค์ผลงำนให้เกิดกับโรงเรียน ผู้เรียน และสังคม  ส่วนกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรนั้น 
โรงเรียนมุ่งเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย จัดให้มี
หลักสูตรสถำนศึกษำที่รองรับกลุ่มศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น  มีโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลำง ฯ  
ตอบสนองเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถำนศึกษำและมีกำรก ำหนดเวลำเรียนเหมำะสมกับ
ระดับชั้น และมีกำรบูรณำกำรสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่นสอดแทรกในรำยวิชำอย่ำง
เหมำะสม  มีกำรประเมินและกำรติดตำมกำรใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสรุปผลทุกภำคเรียน  
มีกำรทบทวนหลักสูตรสถำนศึกษำทุกปีกำรศึกษำโดยใช้สรุปผลกำรติดตำม กำรใช้หลักสูตร  ผลกำรวิจัย
ชั้นเรียนของครู และโรงเรียนยังมีระบบงำนแนะแนวกำรศึกษำ แนะแนวอำชีพ แนะแนวทักษะชีวิต  มีกำร
จัดท ำระเบียนสะสมและแฟ้มสะสมผลงำนที่แสดงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพ (Career 
Path Portfolios) ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ซึ่งกำรด ำเนินกำรเหล่ำนี้เป็นผลดีให้กับผู้เรียนได้รู้ตัวตนและ
แนวทำงกำรด ำเนินชีวิตของตนเอง สำมำรถเลือกเส้นทำงกำรประกอบอำชีพในอนำคตได้เป็นอย่ำงดีและ
ทำงโรงเรียนยังได้มีแนวทำงในกำรวำงแผน ออกแบบ เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในทุกปีกำรศึกษำ มีกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  มีแผนกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพครู สวัสดิกำร
เป็นรำยบุคคล และมีบันทึกข้อมูลผลงำนเชิงประจักษ์  ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มีกำร
สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอย่ำงเต็มที่ และสนับสนุนให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ ตำมสำขำวิชำอย่ำงต่อเนื่อง รองรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และยังจัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  มีกำรก ำหนดแนวทำง วำงแผนกำร
บริหำรจัดกำร มีปฏิทินใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติต่ำง ๆ และแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน ซึ่งสำมำรถ
ตรวจสอบได้จำกระบบ eoffice.ssk.ac.th ของโรงเรียน มีอำคำรสถำนที่  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจัด
สภำพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ จัดท ำผังบริเวณโรงเรียน(Master Plan) สะดวกพร้อมใช้งำน อยู่ในสภำพ
มั่นคง ปลอดภัย เหมำะสม พร้อมใช้ประโยชน์ และมีกำรติดตำม ตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่และ 
 

8 



๑๗ 

 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

สภำพแวดล้อมของ และมีแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษำตำมศำสตร์
ของพระรำชำ ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  มีสื่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก รองรับกำรจัดกิจกรรรมกำรเรียนรู้ของ
ครูและผู้เรียน โดยครูมีทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และมีกำร
บันทึกกำรใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์ บันทึกหลังแผนและรำยงำนกำรใช้สื่อ อีกทั้งยังมีระบบบริหำรข้อมูล
สำรสนเทศถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์กรทั้งภำยในและภำยนอก  สำมำรถ
สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัย   
 
   จำกผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรำงวัลดังนี้  

  ผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ   
1. โรงเรียนได้รับรำงวัล ระดับเหรียญทอง ในกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำร 

จัดกำรที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ประจ ำปี 2561  ในเวทีศักยภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  ระดับชำติ 
(World Class Standard School Symposium) ครั้งที่ 3 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ระหว่ำงวันที่  22 – 24  กันยำยน  2562     

2. โรงเรียนได้รับรำงวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง สถำนศึกษำยอดเยี่ยม 
ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่  ด้ำนวิชำกำร รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่  9                     
ปีกำรศึกษำ 2562 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ผลงำนดีเด่นของผู้บริหำร 
   รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที ่9 ปีกำรศึกษำ 2562  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. นำยสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ   ได้รับรำงวัลชนะเลิศ                 
ระดับเหรียญทอง ประเภท ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม   ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่                     
ด้ำนวิชำกำร            
    2.  นำยนิธิศ  สำยเชื้อ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง ประเภท รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม   ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่                
ด้ำนบริหำรจัดกำร          
    3. นำยเทพปทำน  สีแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
ระดับเหรียญทอง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร 
   ในกำรนี้ พบว่ำยังมีจุดที่ควรพัฒนำ ในระบบกำรจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลทุกด้ำนไปยังสำรสนเทศของโรงเรียนและพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในกำรบริหำรจัดกำร                
กำรใช้อำคำร  ห้องปฏิบัติกำร ให้สะดวก รวดเร็วมำกยิ่ง พร้อมให้บริกำรส ำหรับทุกคน ทั้งภำยในและ
ภำยนอกอย่ำงเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น   
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๑๘ 

 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ยอดเยี่ยม 
    

   โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี
กำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม และจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ  2562  
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พบว่ำ อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม
เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยตำมประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
   จำกผลกำรประเมินดังกล่ำวพบว่ำ โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยส่งเสริมให้ครูกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่งครูได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นไปตำมกระบวนกำร Active Learning                    
ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ตนเอง ก ำหนด
เนื้อหำสำระกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร Active Learning  ตำมควำมสนใจและควำมถนัดเป็น
รำยบุคคลอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  และให้ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด  ได้ปฏิบัติจริง 
ด้วยวิธีกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรวิจัยจนท ำให้ผู้เรียนโรงเรียนสตรี
สิริเกศสำมำรถน ำเสนอและสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรค้นคว้ำ ด้วยตนเองได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง                       
ดังจะเห็นได้จำกผลกำรเข้ำร่วมแข่งขันโครงงำนในกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ศิลปหัตถกรรมผู้เรียน 
ของเขตพ้ืนที่ ระดับภำคและระดับประเทศ หรือแม้แต่หน่วยงำนอ่ืนที่จัดขึ้น ผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ได้รับรำงวัลในทุกครั้งที่เข้ำร่วม ซึ่งผลเหล่ำนี้ก็สืบเนื่องจำกกำรเรียนรู้ โดยผ่ำนกระบวนกำรบันได 5 ขั้น                        
(5 Step Model) และกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study : IS) 
โครงงำน กิจกรรมค่ำยบูรณำกำร กำรจัดกิจกรรม Active Learning เป็นต้น กระบวนกำรเหล่ำนี้ท ำให้
ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง กล้ำคิดกล้ำแสดงออกมำกขึ้น 
มีกระบวนกำรคิดกำรท ำงำนที่เป็นระบบ และสำมำรถวำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรเรียนของตนเองได้เป็น
อย่ำงดี และครูได้เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน กำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมภำยในชั้นเรียน 
ร่วมกันผลิตสื่อกำรเรียนและสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก ที่ เ อ้ือต่อกำรเรียนรู้ ให้น่ำเรียนมำกยิ่ งขึ้น                        
ในทุกระดับชั้น มีสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ซึ่งจัดไว้ใน
จุดที่เหมำะสม เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสืบค้นของ กลุ่มสำระฯ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้มีโครงกำร และกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนำครูด้ำนไอซีที ทุกปีกำรศึกษำ และได้
จัดระบบสัญญำณ อินเตอร์เน็ต และสัญญำณ WIFI ไว้ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงเรียน เพ่ือให้ครูสำมำรถ
เข้ำถึงแหล่งควำมรู้ใหม่ ๆ สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย และสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ระหว่ำงเพ่ือน
ครูด้วยกันได้ตลอดเวลำ และยังส่งเสริมให้ครู ได้มีกำรใช้แพลตฟอร์มเพ่ือกำรศึกษำต่ำง ๆ ตำมควำมถนัด 
และตรงตำมบริบทของรำยวิชำที่รับผิดชอบ เช่น กำรรับส่งงำน ด้วย email กำรสร้ำงห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Google Classroom กำรท ำข้อสอบออนไลน์ด้วย Google form กำรสร้ำงสื่อเพ่ือกำรน ำเสนอ
ออนไลน์ด้วย Google Slide กำรสร้ำงเว็บไซต์เพ่ือกำรเรียนกำรสอนด้วย Google site, Word press 
หรือ Joomla, Line, Facebook เป็นต้น และยังพัฒนำต่อยอดเป็น ระบบบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้
ออนไลน์ Learninng Management System : LMS  ปัจจุบันโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้พัฒนำ Digital 
Education Platform ของตนเอง ที่เว็บไซต์ http://ssk.thaidigitalschool.online ที่ผู้เรียนสำมำรถ
เข้ำถึงได้ผ่ำนทำงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น สมำร์ทโฟน ไอแพท แทบเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำ และตำมศักยภำพของตนเอง 
ซึ่งเป็นไปตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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๑๙ 

 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกำรเรียนรู้               
ตำมกระบวนกำร Active Learning มีกำรพัฒนำ Digital Education Platform ของตนเอง ที่เว็บไซต์ 
http://ssk.thaidigitalschool.online  โดยยึด Model กำรศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑ โดยผู้เรียนสำมำรถ
ใช้  WiFi ของโรงเรียน  ผ่ำน User ของแต่ละคน  จำกรูปแบบดังกล่ ำว  โรงเรียนสตรีสิ ริ เกศ                       
ได้มนีวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เรียกว่ำ “SMAGICS” มำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน  โดยให้คณะครูโรงเรียน
เรียนสตรีสิริเกศจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เรียกว่ำ “SMAGICS” และผลที่
ได้รับพบว่ำผู้เรียนมีทักษะกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงด ีและครูยังไดจ้ัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสดงเป็นผู้ประกอบกำร และท ำธุรกิจพอเพียงตำมกระบวนกำร  Project-based 
Learning  ในโอกำสต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมเปิดบ้ำน กิจกรรมชุมนุม ตลำดนัดหลักสูตร กีฬำภำยใน เป็นต้น 
ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกันและบูรณำกำรกับ
แหล่งเรียนรู้ สถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่นและจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อ
และกำรประกอบอำชีพ โดยไดเ้ชิญวิทยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้และชี้แนะแนวทำงเส้นทำงกำรประกอบ
อำชีพ เช่น แพทย์ พยำบำล  ต ำรวจ ทนำยควำม ช่ำงไฟฟ้ำ และพ่อค้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักกำรประกอบอำชีพและเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนด ำเนินชีวิตและท ำให้ผู้เรียนมี              
เจตคติที่ดีต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพในอนำคต  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ครูเปิด
โอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอนในทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียน  โดยมีแบบประเมินให้ผู้เรียนประเมินกำรจัดกำรเรียนรู้ ในชั้นเรียนของครูแต่ละคนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ใน  รูป google form แล้วน ำผลมำสะท้อนเกี่ยวกับ กำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนเชิงบวกของ
ตนเอง ว่ำมีข้อดีข้อเสียอย่ำงไร  จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนำ ในด้ำนใดบ้ำง ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน
หรือไม่ ซึ่งรูปแบบนี้โรงเรียนด ำเนินกำรในทุกปีกำรศึกษำและสำมำรถน ำมำปรับใช้ในปีกำรศึกษำต่อไปได้
เป็นอย่ำงดีส ำหรับครูผู้สอน และครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบมีเครื่องมือวัดผล
กำรพัฒนำพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตรงตำมสภำพจริงและอิงมำตรฐำนกำรเรียนรู้รำยวิชำและตัวชี้วัด             
ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ไม่ว่ำจะเป็นแบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภำษณ์ กำรตรวจชิ้นงำน                    
กำรน ำเสนอ เป็นต้น ซึ่งเหล่ำนี้ครูแต่ละคนมีรูปแบบวิธีกำรวัดที่แตกต่ำงกัน ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
รำยวิชำ  และยังเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ในกำรออกแบบกำรวัดและประเมินผลร่วมกับครู              
มีข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้เรียนในชั้นเรียน โดยประเมินผู้เรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง   อีกทั้งยัง
สะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทรำบผลกำรประเมินในทุกระยะ เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองและ
แก้ไขในข้อที่ผิดพลำดที่เกิดขึ้น อย่ำงต่อเนื่องไปจนถึงกำรตัดสินผลกำรพัฒนำผู้เรียน ซึ่งกระบวนกำรนี้ 
ทำงโรงเรียนได้ร่วมกันก ำหนดและวำงแผนด ำเนินกำรร่วมกัน ซึ่งผู้เรียนสำมำรถทรำบผลกำรวัดผลและ
ประเมินได้จำกครูผู้สอน เมื่อมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องผ่ำนระบบออนไลน์ เช่น Line, facebook,                  
e – mail เป็นต้น ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และถ้ำกำรประเมินผลไม่เป็นที่พอใจ เช่น กรณีผู้เรียนมีติด 
๐, ร, มส หรือขำดเรียนบ่อย  ไม่มีคะแนน ไม่ท ำงำนส่ง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ จะประสำนไปยังผู้ปกครอง
ให้ทรำบทันที เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรร่วมกับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ในระดับชั้นเดียวกันและเปิดโอกำสให้สถำนประกอบกำร  กลุ่มอำชีพอิสระในชุมชนมำให้ควำมรู้
กับผู้เรียน และทำงโรงเรียนได้ร่วมกันจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรต่ำงกลุ่มสำระกัน เช่น  กลุ่มสำระกำร
เรียนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  จัดกำรเรียนรู้ในเรื่องของโครงงำน โดยประเมินร่วมกัน น ำผล            
มำวิเครำะห์และตัดสินผลร่วมกัน กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพกับวิทยำกำรศำสตร์  กลุ่มสำระภำษำไทย 
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๒๐ 

 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
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กับภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น   และในกำรจัดกำรเรียนรู้นั้น  ครูมีร่องรอยกำรบันทึกผลกำรเรียนรู้                 
ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้  มีกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภำพ  ทักษะ ควำมรู้และคุณลักษณะนิสัยของ
ผู้ เรียน ให้ เป็นไปตำมเกณฑ์ของตัวชี้วัดรำยวิชำในแต่ละกลุ่มศักยภำพ   และครูยังสะท้อนผล               
กำรเรียนรู้กับผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและแก้ไขตนเอง  และยังเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้ เรียน                   
มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนมำกยิ่งขึ้น  ซึ่งกำรสะท้อนผลให้กับผู้เรียนมีหลำกหลำยวิธี โดยครูท ำควำม
ตกลงร่วมกันกับผู้เรียน และครูยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น                 
สถำนประกอบกำรกลุ่มอำชีพอิสระ ของชุมชนอย่ำงต่อเนื่องในทุกภำคเรียนและทุกโอกำส  โดยให้ชุมชน
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธ รรม                      
และต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นภำคเรียน มีกำรน ำผลกำรประชุมปรึกษำหำรือในกระบวนกำร PLC ไม่ว่ำจะเป็น
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ ปัญหำอุปสรรค มำเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละ
สัปดำห์ และภำคเรียนถัดไป มีกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำตนเอง ( ID Plan) ต่อผู้บริหำรโรงเรียนทรำบ             
อย่ำงเป็นรูปธรรม ในทุกปีกำรศึกษำ ซึ่งกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญนี้                 
ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศตระหนักถึงบทบำทและหน้ำที่ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้ มีศักยภำพเป็นตำมนโยบำย
และเป้ำประสงค์ของโรงเรียนที่ว่ำ “พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21” มีทักษะกำร
เรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน มีทักษะวิเครำะห์   สื่อเทคโนโลยีและประเมิน
สำรสนเทศที่มีลักษณะนิสัย ควำมรู้และมีควำมเท่ำทัน ปรับตัวได้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่ง
ควำมเป็นศตวรรษที ่ 21   
   จำกกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น  ในกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน              
เป็นส ำคัญส่งผลให้ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรำงวัลเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้   
       ได้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกำรศึกษำ 2562   
จ ำนวน  7 คน คือ   

1. นำงนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน  ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอน 
ยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร  

2. นำยศักดิ์ชำย เกษร ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1 ระดับเหรียญทอง                                     
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมแนะแนว ด้ำนนวัตกรรมและ                     
เทคโนโลยี เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
    3. นำงรสสุคนธ์  แก้วคูณ  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 ระดับเหรียญทอง               
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี               
ด้ำนบริหำรจัดกำร 
    4. นำงวิไล กุยแก้ว ได้รับรำงวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศกึษำตอนปลำย กิจกรรมแนะแนว ด้ำนบริหำรจัดกำร 
    5. นำยวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน ได้รับรำงวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง    ประเภท 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
    6. นำงศรีวรรณ ลมสูงเนิน ได้รับรำงวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับเหรียญทอง ประเภท
ครูผู้ สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมเ พ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์                      
ด้ำนวิชำกำร 
    7. นำงสุพัตรำ ไชยโชติ  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอน                    
ยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนวิชำกำร  
 

 



๒๑ 

 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

    ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เพชร สพม.๒๘” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 เนื่องในวันครู 
ประจ ำปี ๒๕๖2  จ ำนวน ๖  คน  คือ  

1.  นำงกชพร รัตนธนำกำญจน์     ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
2.  นำยประโยชน์ รังษี      ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
3. นำยอรรถพล ศรีเลิศ       ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
4. นำงสำวสุพัตรำ บุญภำมำ    ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

     5. นำงนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน    กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
     6. นำยฉลอง เรืองฤทธิ์      ประเภท บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ได้รับครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ภำษำอังกฤษ  กิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้               
ทำงวิชำชีพ หลักสูตร Boot Camp Turbo for Secondary  ของ สพม.28   

1. นำงสำวชุตินันท์  อินทร์ดำ ได้รับรำงวัลครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ   
ระดับยอดเยี่ยม    

2. นำงดวงศิริ  สุขประเสริฐ ได้รับรำงวัล ครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ  
ระดับดีเด่น   

3. นำงศรีวรรณ ลมสูงเนิน ได้รับรำงวัล  ครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ  
ระดับด ี  
    ๔.  นำงสำววนิดำ ศรีธัญรัตน์ ได้รับรำงวัล ครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
ระดับด ี  
    ในกำรนี้ พบว่ำยังมีจุดที่ควรพัฒนำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์                   
ทำงกำรเรียนในรำยวิชำที่มีกำรทดสอบระดับชำติ (O – NET) ระดับ ม.3 และ ม.6 ให้สูงกว่ำประเทศ                   
ทุกปีกำรศึกษำ  และพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรในทุกกลุ่มรำยวิชำให้สูงขึ้น และให้เป็นไป
ตำมค่ำเป้ำหมำยของโรงเรียน แก้ปัญหำผู้เรียนติด 0, ร, มส ให้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องปลอด 0, ร,  มส   
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๒๒ 

 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น   

  ๓.๑ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๑ พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21   
    ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน มีทักษะวิเครำะห์                      
สื่อเทคโนโลยี และประเมินสำรสนเทศ ที่มีลักษณะนิสัย ควำมรู้และมีคว ำมเท่ำทัน ปรับตัวได้ต่อ               
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งควำมเป็นศตวรรษที่  21   
  ๓.๒ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๒ พัฒนำศักยภำพและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพครู 
    ครูมีศักยภำพและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพครู  มีทักษะกำรจัดกระบวนกำร Active 
Learning และสะท้อนผลวัดประเมินผลตำมสภำพจริง  อย่ำงสมดุลเชิงคุณภำพ   
  ๓.๓ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมกลุ่มศักยภำพผู้เรียน 
    โรงเรียนมีแผนกำรเรียนรองรับกลุ่มศักยภำพผู้เรียน มีระบบกำรวำงเส้นทำงกำรศึกษำต่อ                    
สู่กำรประกอบอำชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้สถำนที่ฝึกประสบกำรณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยี                   
กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ รองรับกำรพัฒนำกลุ่มศักยภำพของผู้เรียน   
  ๓.4 แผนพัฒนำล ำดับที่ ๔ พัฒนำศักยภำพระบบกำรก ำกับ และสะท้อนผลมำตรฐำนคุณภำพ              
กำรบริหำรจัดกำร  
     โรงเรียนมีผลกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และมำตรฐำนกำรบริหำร   
จัดกำรด้วยระบบคุณภำพ   
  ๓.5 แผนพัฒนำล ำดับที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนำภำคีเครือข่ำย ควำมร่วมมือกำรพัฒนำกิจกรรม                    
กำรเรียนรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ 
    โรงเรียนมีภำคี เครือข่ำย ควำมร่วมมือ ของสถำบันกำรศึกษำ ทั้งในและต่ำงประเทศ            
และมีองค์กรชุมชนสถำนประกอบกำร  อย่ำงมั่นคง มั่ งคั่ ง  ยั่ งยืน และด ำรงไว้ซึ่ ง เอกลักษณ์                           
ของควำมเป็นชำติไทย   
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๒๓ 
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ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต (พอสังเขป) 
 
ข้อเสนอแนะของโรงเรียน 

1. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ   
1.1  กำรส่งเสริมและพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี 

ประสิทธิภำพและท่ัวถึงเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกด้ำน 
1.2  กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพของแต่ละคน เช่น                     

กำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร กำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรที่พัฒนำศักยภำพผู้เรียน  
1.3  กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรศึกษำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงทั่วถึง   
1.4  ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร 

เรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
1.5 ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active learning 

/stem/ coding/ หรือดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digitals Platform)  เป็นต้น   

    2. ลดควำมเลื่อมล้ ำ   
    2.1 พัฒนำระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยีในกำรเรียนของครูและผู้เรียนอย่ำงทั่วถึง 
และครบชั้นเรียน  
    2.2  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและหลำกหลำย                    
โดยกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี เช่น กำรใช้ดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้    
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๒๔ 
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ส่วนที่  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ/ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์  
 ค ำสั่งแต่งแต่งคณะท ำงำนกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ   
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