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            บทสรุปผู้บริหาร            

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน    สตรีสิริเกศ 
สถานที่ท่ีตั้ง  ๘๗๙ ถนนปลัดมณฑล  ต ำบลเมืองใต้  อ ำเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
     รหัสไปรษณีย์  ๓๓๐๐๐  
e-mail   satreesiriket@ssk.ac.th  /  website : ssk.ac.th 
สังกัด    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร   
     โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๒๘๖๘ โทรสำร ๐ ๔๕๖๒ ๐๖๔๒ 
เปิดสอน   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
จ านวนนักเรียน จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,984  คน  จ ำแนกเป็น  ระดับชั้น ม.ต้น ๑,327 คน  
     และระดับชั้น ม.ปลำย ๑,๖57 คน 

๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ : ยอดเยี่ยม  
  

๒. หลักฐานสนับสนุน 
  

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :  ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ซึ่งมีเป้ำหมำยพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรคิดและ
ปฏิบัติจริง สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร Active Learning ตำมแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  และมุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนให้
มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน เขียน สื่อสำรและคิดค ำนวณ ประกอบกับกระบวนกำรคิด แก้ปัญหำ  โดยให้
ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรวิจัยจนท ำให้
นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศสำมำรถน ำเสนอและสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง โดยครูท ำ
หน้ำที่เป็นโค้ช(Coach) คอยให้ค ำปรึกษำให้กับนักเรียน ท ำให้นักเรียนสำมำรถ คิด วิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ และสำมำรถสื่อสำรองค์ควำมรู้ ด้วยกำรเขียน กำรสื่อสำร และน ำเสนอ ดังจะเห็นได้จำกผลกำร
เข้ำร่วมแข่งขันโครงงำน ซึ่งนักเรียนได้รับรำงวัลทุกครั้ง ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ซึ่งผลเหล่ำนี้สืบเนื่อง จำกกำร
เรียนรู้ในวิชำ IS  โครงงำนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้ำงนวัตกรรมด้วยตนเอง  กิจกรรม ค่ำยบูรณำกำรต่ำง ๆ  กำรจัด
กิจกรรม Active Learning เป็นต้น กระบวนกำรเหล่ำนี้ท ำให้ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน สำมำรถ
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง กล้ำคิดกล้ำแสดงออกมำกขึ้น มีกระบวนกำรคิดกำรท ำงำนที่เป็นระบบ และ
สำมำรถวำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรเรียนของตนเองได้เป็นอย่ำงดี และครูได้เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่ วม
ในกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมในชั้นเรียน ร่วมกันผลิตสื่อกำรเรียนและสิ่งอ ำนวย ควำมสะดวกที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ให้น่ำเรียนมำกยิ่งขึ้นในทุกระดับชั้น และที่ส ำคัญยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ                
ที่ 21  สำมำรถ อ่ำน เขียน สื่อสำร ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  



ข 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

ภำษำต่ำงประเทศท่ีสอง และสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูล เพ่ือกำรเรียนรู้และส่งเสริมให้ครูพัฒนำ
ตนเองในกำรจัดกระบวนกำรเรียนที่กำรสอนที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีในกำรสอน จัดชั้นเรียนเชิงบวก มีกำร
วัดผลและประเมินผลที่หลำกหลำย ตรงตำมสภำพจริง และให้สะท้อนผลย้อนกลับผู้เรียนอย่ำงรวดเร็ว ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน สื่อสำร ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศที่ 2                        
และคิดค ำนวณ ผลิตผลงำนและใช้เทคโนโลยี   ในระดับยอดเยี่ยม และมีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร                            
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  78.10 บรรลุเป้ำหมำยตำมหลักสูตรของ
สถำนศึกษำ และผลกำรทดสอบระดับชำติ (O – NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๓  สูงกว่ำ
ระดับประเทศรำยวิชำ และนักเรียนสำมำรถท ำคะแนนในรำยวิชำคณิตศำสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน จ ำนวน 
3 คน  ภำษำอังกฤษ  1 คน  และ O – NET ระดับ ม.6 สูงกว่ำระดับประเทศทุกรำยวิชำ  อีกทั้งผู้เรียนยังมี
ควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ และสำมำรถแสดงเป็นผู้ประกอบกำรในกิจกรรมที่ทำง
โรงเรียนก ำหนดได้เป็นอย่ำงดี   

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมแก่ผู้เรียน                 
โดยสอดแทรกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและได้จัดกิจกรรม/โครงกำรเพ่ือพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม  เช่น 
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรำงชนะเลิศ 
กำรแข่งขันตอบปัญหำศีลธรรมโลก ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 กำรประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท ำนอง
สรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภำค คณะสงฆ์ภำค 10 โครงกำรพัฒนำควำมประพฤติและระเบียบวินัย  
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว  โรงเรียนสุจริต  ฯลฯ  เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข เน้นกำร พัฒนำ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมที่เหมำะสมกับผู้ เรียน โดยจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้ เรียน                
ทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำและร่วมสวดมนต์  นั่งสมำธิ  ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีจิตอำสำร่วมกิจกรรมสำธำรณะ มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ภูมิใจในควำมเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงอย่ำงหลำกหลำย ตลอดจนดูแลสุขภำพร่ำงกำยให้สมบูรณ์ แข็งแรงด้วยกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงร่ำงกำย  และตรวจบุคลิกภำพผู้เรียนโดยครูประจ ำชั้นทุกระดับชั้น  จัดกิจกรรมกำรแข่งขัน
กีฬำภำยในเพ่ือส่งเสริมสุขภำพและรู้จักกำรวำงแผนท ำงำน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ร่วมกับ
เครือข่ำยผู้ปกครอง  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำวะทำงร่ำงกำยให้กับผู้เรียน ผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ 
เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day กำรแข่งขันกีฬำในระดับต่ำง ๆ, กำรเข้ำร่วมแข่งขัน To Be Number One 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 4, ประกวดวงดนตรี SSK Music, Cover dance และThe Voice SSK  จำก
กระบวนกำรพัฒนำดังกล่ำว ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ มีสุขภำวะทำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข สำมำรถพัฒนำตนเองในด้ำนกีฬำ จนท ำให้ได้รับรำงวัล
มำกมำย เช่น ชนะเลิศกำรแข่งขันวอลเลย์บอล ในกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 42 คัดเลือกตัวแทนเขต 3 อีสำนตอน สู่กำรเป็น
นักกีฬำอำชีพได้ และมีคุณลักษณะและค่ำนิยม ที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด เกี่ยวกับ ด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำน
กำรท ำงำน และด้ำนศีลธรรม เป็นไปตำมคุณลักษณะและค่ำนิยม ๑๒ ประกำร อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มีควำม
ภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย และสุขภำวะทำง
ร่ำงกำยที่แข็งแรง มีทักษะชีวิตและแสดงออกอย่ำงเหมำะสม  มีสุนทรียภำพด้ำนดนตรี  กีฬำและนันทนำกำร 
มีทักษะในกำรท ำงำน  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี มีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพที่สุจริต  มีจิตสำธำรณะ
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ทัง้ภำยในโรงเรียนและท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
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   จำกข้อมูลที่กล่ำวมำทั้งหมด สำมำรถบ่งชี้ได้ว่ำโรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรที่ชัดเจน                 
ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  ส่งผลให้นักเรียน
มีคุณภำพยอดเยี่ยม   
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ยอดเยี่ยม 
   โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์แบบมี
ส่วนร่วม และใช้รูปแบบระบบกำรประกันคุณภำพกำรภำยใน โดยใช้ SSK – MODEL  เพ่ือพัฒนำองค์กร                
โดยศึกษำสภำพปัญหำและวิเครำะห์สังเครำะห์ นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น มำตรฐำนกำรศึกษำเป้ำหมำย และ
ตัวชี้วัดของประเทศ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จัดประชุมวำงแผน ระดมควำมคิด จำกครู บุคลำกรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ             
ในกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนโดยค ำนึงถึง
ควำมเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น   จัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี                              
ซึ่งประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนควำมส ำเร็จต่อวัตถุประสงค์ส ำคัญเชิงกลยุทธ์อย่ำงครบถ้วน 
โดยบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ จำกบนลงล่ำง (Top-down Approach) และกำรวำงแผนจำกล่ำงขึ้นบน 
(Bottom-up Approach) ผสมผสำนกันแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลัก Balanced Scorecard 4 มุมมอง ได้แก่ 
ดำนผู้เรียน ดำนระบบกำรจัดกำรศึกษำ ดำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและดำนกำรบริหำรจัดกำร              
พร้อมทั้งจัดหำทรัพยำกร จัดสรรงบประมำณ มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนงำน
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  มีกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนโดยใช้รูปแบบ SSK – MODEL และจำกกำรรำยงำนประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของสถำนศึกษำ โรงเรียนสตรีสิริเกศมีคุณภำพ ระดับยอดเยี่ยม     
   โรงเรียนมุ่งเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย จัดให้มี
หลักสูตรสถำนศึกษำที่รองรับกลุ่มศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
มีโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลำง ฯ  ตอบสนอง
เป้ำหมำย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถำนศึกษำ มีกำรประเมินและกำรติดตำมกำรใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้และสรุปผลทุกภำคเรียน จัดแนะแนวกำรศึกษำ  แนะแนวอำชีพ  แนะแนวทักษะชีวิต  มีกำรจัดท ำ
ระเบียนสะสมและแฟ้มสะสมผลงำนที่แสดงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพ (Career Path 
Portfolios) ของผู้เรียนเป็น มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ มีแผนกำรพัฒนำ
สมรรถนะวิชำชีพครู มีกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอย่ำงเต็มที่ และสนับสนุนให้ครู
มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ตำมสำขำวิชำอย่ำงต่อเนื่อง รองรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  มีกำรก ำหนดแนวทำง  วำงแผนกำร
บริหำรจัดกำร สำมำรถตรวจสอบได้จำกระบบ eoffice.ssk.ac.th ของโรงเรียน จัดสภำพแวดล้อม                     
แหล่งเรียนรู้ จัดท ำผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) สะดวกพร้อมใช้งำน อยู่ในสภำพมั่นคง ปลอดภัย 
เหมำะสม  พร้อมใช้ประโยชน์ มีแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษำตำม
ศำสตร์ของพระรำชำ ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  มีสื่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  รองรับกำรจัดกิจกรรรมกำรเรียนรู้ของครู
และผู้เรียน  โดยครูมีทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และมีกำร
บันทึกกำรใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์ อีกท้ังยังมีระบบบริหำรข้อมูลสำรสนเทศถูกต้อง เป็นปัจจุบันที่แสดงถึง 
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ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์กรทั้งภำยในและภำยนอก  สำมำรถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว ทันสมัย มีเว็ปไซต์ เฟซบุ๊กโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรสู่สำธำรณชนอย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว 
อีกท้ังโรงเรียนยังมีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้สอดคล้องกับ 
สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและร่วมรับผิดชอบ 
ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยร่วมรับทรำบและร่วมกันผิดชอบ  โรงเรียนมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผล กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
เชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมและใช้รูปแบบระบบกำรประกันคุณภำพกำรภำยใน โดยใช้ SSK – MODEL              
ในกำรบริหำร ส่งผลให้โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                    
ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ มีผลกำรประเมินคุณภำพในระดับดีเยี่ยม ทุกมำตรฐำน ได้รับรำงวัล รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 เหรียญทอง สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ได้รับรำงวัล สพฐ.OBEC AWARDS ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563    
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ยอดเยี่ยม 
   โรงเรียนสตรีสิริเกศมีรูปแบบกำรพัฒนำผู้เรียนที่เน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ซึ่งใช้รูปแบบ “SMAGICS” โดยส่งเสริมให้ครูกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรคิดและปฏิบัติจริง 
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่งครูได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นไปตำมกระบวนกำร Active 
Learning ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมี ส่วนร่วม ในกำรวิเครำะห์ตนเอง  
ก ำหนดเนื้อหำสำระกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร Active Learning  ตำมควำมสนใจและควำมถนัด
เป็นรำยบุคคลอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  และให้ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด  ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรวิจัย  มีสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีปฏิบัติกำร               
ห้องสืบค้นข้อมูล ที่นักเรียนสำมำรถเข้ำไปใช้บริหำรได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว โดยนักเรียนสำมำรถใช้ WiFi 
ของโรงเรียนและเข้ำสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจำกนั้นโรงเรียนมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรมที่หลำกหลำยที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เช่น จัดเวทีศักยภำพนักเรียน 
นิทรรศกำรกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 2019 จั ดกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์  
คณิตศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ  ค่ำยคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเปิดบ้ำน กิจกรรมชุมนุม ตลำดนัดหลักสูตร              
กีฬำภำยใน และจัดเวทีศักยภำพนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ  เป็นต้น ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร              
ที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะกระบวนกำรคิดและแก้ปัญญำด้วยตนเอง เช่นกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำโครงกำร  
โครงงำนอำชีพ IS โครงงำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ และจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อและ                   
กำรประกอบอำชีพ  ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบมีเครื่องมือวัดผลกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตรงตำมสภำพจริงและอิงมำตรฐำนกำรเรียนรู้รำยวิชำ
และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีกำรวิจัยในชั้นเรียนน ำผลของกำรวิจัยมำแก้ปัญหำในปีกำรศึกษำ
ต่อไป มีกำรประเมินและครูโรงเรียนสตรีสิริเกศตระหนักถึงบทบำทและหน้ำที่ ในกำรพัฒนำผู้ เรียน                       
ให้มีศักยภำพเป็นตำมนโยบำยและเป้ำประสงค์ของโรงเรียนที่ว่ำ “พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นบุคคล              
แห่งศตวรรษที่ 21” มีทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน มีทักษะวิเครำะห์                  
สื่อเทคโนโลยี  และประเมินสำรสนเทศ ที่มีลักษณะนิสัย รู้และเท่ำทัน ปรับตัวได้ต่อกำรเปลี่ยนแปลง                 
ของสังคมโลกแห่งควำมเป็นศตวรรษท่ี  21   
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๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  

 ๓.๑ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๑  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21   
   ผู้ เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน มีทักษะวิเครำะห์                          
สื่อเทคโนโลยี และประเมินสำรสนเทศ ที่มีลักษณะนิสัย ควำมรู้และมีควำมเท่ำทัน ปรับตัวได้ต่อ                       
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งควำมเป็นศตวรรษที่  21   
 ๓.๒ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๒ พัฒนำศักยภำพและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพครู 
   ครูมีศักยภำพและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพครู  มีทักษะกำรจัดกระบวนกำร Active Learning และ
สะท้อนผลวัดประเมินผลตำมสภำพจริง  อย่ำงสมดุลเชิงคุณภำพ   
 ๓.๓ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมกลุ่มศักยภำพผู้เรียน 
   โรงเรียนมีแผนกำรเรียนรองรับกลุ่มศักยภำพผู้เรียน มีระบบกำรวำงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่                    
กำรประกอบอำชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้สถำนที่ฝึกประสบกำรณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีกำรเข้ำถึง                   
องค์ควำมรู้รองรับกำรพัฒนำกลุ่มศักยภำพของผู้เรียน   
 ๓ .4 แผนพัฒนำล ำดับที่  ๔ พัฒนำศักยภำพระบบกำรก ำกับและสะท้อนผลมำตรฐำนคุณภำพ                          
กำรบริหำรจัดกำร  
    โรงเรียนมีผลกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และมำตรฐำนกำรบริหำร   
จัดกำรด้วยระบบคุณภำพ   
 ๓ .5  แผนพัฒนำล ำดับที่  ๕  ส่ ง เสริมพัฒนำภำคี เครือข่ ำย ควำมร่วมมือกำรพัฒนำกิจกรรม                    
กำรเรียนรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ 
   โรงเรียนมีภำคี เครือข่ำย ควำมร่วมมือ ของสถำบันกำรศึกษำ ทั้งในและต่ำงประเทศ และมีองค์กร
ชุมชนสถำนประกอบกำร อย่ำงมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และด ำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของควำมเป็นชำติไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  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
การประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้                     
ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

    
 

 

                               (นายรัตนชาติ  ดาวัลย์) 
              ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                  โรงเรยีนสตรีสิริเกศ 

                                                          วันที ่ 25  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช 

 
ค าน า 

 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญกับการน า ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนดฯ  ตลอดทั้งเพ่ีอรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง                          
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖3  เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ                
ภายในสถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือ                  
ในการจัดท ารายงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงด้วยดี   
 

 
  

 
       (นายสมศักดิ์   นันทวิสิทธิ์) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

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)  นำยปกิรนัน  นำมจันทรำ    ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
5) นำยทศวัฒน์  โพธิ์ชัย      ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   

๑.๒  ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑)  จ ำนวนบุคลำกร (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4)  

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 
๒๕๖๓ 

5 147 - 22 15 7 4 2 28 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รวม 2,984 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) 

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 15 45 7๘ 

เพศ 
ชำย 162 186 160 508 166 159 152 477 985 
หญิง 262 282 275 819 382 401 397 1180 1999 

รวม 424 468 435 1,327 548 560 549 1657 2984 
เฉลี่ยต่อห้อง 39 43 10 41 37 38 37 37 40 

 



๒ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

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 ที่ประกำศใช้ ในปีกำรศึกษำ 
2563  และได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ไว้ในระดับยอดเยี่ยม  และจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ พบว่ำผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน เขียน สื่อสำรภำษำไทยภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศที่สอง และควำมสำมำรถในกำรคิด
ค ำนวณ  อยู่ระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๙3.34  สำมำรถกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ  อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และสำมำรถแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ 
90.21  สำมำรถรสร้ำงนวัตกรรมในสำขำวิชำชีพตำมแผนกำรเรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 
90.82  มีควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีจริยธรรมและทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยี                   
เข้ำถึง องค์ควำมรู้เพ่ือกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร และกำรด ำเนินชีวิต ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 95.15 และ
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  พบว่ำผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะต่ำงๆ            
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม และจำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย ๘                
กลุ่มสำระ ที่มีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไปนั้น อยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ ร้อยละ  ๗8.10 ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖3  สูงกว่ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 (ร้อยละ ๗5.73) อยู่ที่ 2.37 และ                  
สูงกว่ำเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ (75.50) ร้อยละ 2.6 และจำกกำรผลกำรทดสอบระดับชำติ (O – NET) 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่  ๓  พบว่ำคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่ำระดับประเทศทุกรำยวิชำ และผู้เรียน
สำมำรถท ำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม ในรำยวิชำคณิตศำสตร์  จ ำนวน 3 คน และรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1 คน และผลกำรทดสอบระดับชำติ (O – NET) ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖ พบว่ำ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่ำระดับประเทศทุกรำยวิชำ  
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   จำกผลส ำเร็จในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดังกล่ำว  โรงเรียนได้มีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลำกหลำยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ด้วยกระบวนกำร
ตำม 5-Step Model ในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ร่วมกันพัฒนำ
ผู้เรียนโดยบูรณำกำร 5-Step Model ในรำยวิชำต่ำง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้สำมำรถพัฒนำกระบวนกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น โครงงำน(เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6)  
กิจกรรม STEM กำรสร้ำงชิ้นงำน กำรจัดกิจกรรมค่ำยต่ำง ๆ  กำรเรียนรู้จำกปรำชญ์ชำวบ้ำน                
หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น ทั้งที่จัดขึ้นในชั้นเรียน และกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ีกำรสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ให้ผู้เรียนสำมำรถสืบค้นหำควำมรู้ได้อย่ำง
คล่องตัว รวดเร็ว เข้ำถึงได้ทุกที่ โดยติดตั้งเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไร้สำยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียนและ 
มีแผนกำรขยำยเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ติดตั้ง Access point ในอำคำรเรียนเพ่ิมเติมจำกเดิมที่มีชั้นละ                 
2 ตัว ให้มีทุกห้องเรียน เพ่ือกระจำยสัญญำณ WIFI ควำมเร็วสูง ตำมค ำร้องขอของผู้เรียน ผู้ปกครอง                                  
ครูและบุคลำกร  

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 ซึ่งกลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์เป็นหลักในกำรขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่นี้                   โดย
วำงแผนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีเนื้อหำเชื่อมโยงและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง             
ทุกภำคเรียน ผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศจึงได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ และกำรใช้
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ ตลอดระยะเวลำ 6 ปีที่ศึกษำอยู่ในสถำบันแห่งนี้ ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำ ผู้เรียน
โรงเรียนสตรีสิริเกศทุกคนสำมำรถใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่ำงดี  
ครูผู้สอนคัดเลือกผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ (ขั้นตอนคัดเลือกขุนศึก) ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีผลงำนผ่ำน
เกณฑ์คุณภำพในระดับดีมำก และมีควำมสนใจในกำรผลิตผลงำนด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำยมำพัฒนำ เป็นกำรสนับสนุน ส่งเสริม ควำมสำมำรถ
พิเศษ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ผลิตผลงำนในระดับที่สูงขึ้นผ่ำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (ขั้นตอนกำรฝึก
วิทยำยุทธ์) ที่ประยุกต์ใช้ 5-Step Model โดยมีครูเป็นโค้ช (Coach) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  ขั้นที่ 1 กำรตั้ง
ประเด็นค ำถำม/ตั้งสมมุติฐำน (Hypothesis formulation) ขั้นที่ ๒ กำรสืบค้นหำควำมรู้(Searching 
for Information) ขั้นที่  ๓ กำรสรุปองค์ควำมรู้  (Knowledge formation) ขั้นที่  4 กำรสื่อสำร/          
กำรน ำเสนอผลงำน (Effective communication)  ขั้นที่ 5 กำรบริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ (Public 
service)  กำรด ำเนินกำรทั้ง ๕ ขั้น บรรลุผลตำมเป้ำหมำยภำยในกรอบกำรด ำเนินงำนที่ผู้เรียนก ำหนด 
โดยกำรก ำกับดูแลช่วยเหลือของครูอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ผู้ เรียนโรงเรียนสตรีสิริ เกศมีผลงำน                         
อย่ำงสร้ำงสรรค์ครบทุกคน มีกำรประเมินคุณภำพของผลงำนเพ่ือให้เกิดทักษะในกำรเขียนรำยงำน              
เชิงวิชำกำรและทักษะกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดให้มีกิจกรรมเวทีศักยภำพ
ผู้เรียนทุกปีกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้น ำกระบวนกำรและข้อสรุปของผลงำน
สร้ำงสรรค์มำน ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียน มีกำรแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ น ำ เสนอในรูปแบบนิทรรศกำรหรือ โปสเตอร์  และกำรน ำ เสนอด้ วยวำจำบนเวที                                 
โดยมีคณะกรรมกำรช่วยสะท้อนคิดผลงำนผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้น ำไปปรับปรุงพัฒนำผลงำนให้มี
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คุณภำพมำกยิ่งขึ้นและคัดเลือกผลงำน ที่เป็นเลิศเพ่ือน ำเสนอในเวทีศักยภำพระดับภำคและระดับชำติ 
โดยมีงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศส่วนใหญ่ ศึกษำต่อ             
ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ท ำให้ผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยทุกคนมีผลงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์                
อย่ำงน้อย ๒ ผลงำน ที่มีกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตำม ๕-Step Model  และโรงเรียนสตรีสิริเกศได้
มีกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงภำษำ  กำรสื่อสำร และควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ โดยกำร                 
จัดค่ำยพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำไทย  กำรอ่ำน กำรเขียน ส่งผู้เรียนในร่วมอบรมกำรเป็น
นักเขียน ค่ำยกล้ำวรรณกรรม ค่ำยสำรำนุกรม บันทึกกำรอ่ำน  ค่ำยภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศ
ที่สอง ได้ฝึกพูดสนทนำทุกวันกับครูต่ำงชำติ  ครูมีแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน สื่อสำร  
ซึ่งระบุในแบบประเมินที่กลุ่มสำระจัดท ำขึ้น ด้ำนทักษะกำรคิด ค ำนวณ ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงกำรคิด                   
กำรให้เหตุผลและกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ จัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ เกม 24 ซูโดกุ               
แข่งคิดเลขเร็ว A – MATH เรียนรู้ผ่ำนโปรแกรม GSP, อบรมกำรใช้เครื่องค ำนวณ ประกวดโครงงำน 
กิจกรรม Play FACTO หมำกล้อม จัดค่ำยอัจฉริยะภำพทำงคณิตศำสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำร่วม
แข่งขันทีทักษะทำงคณิตศำสตร์ในทุกสถำบัน เช่น กำรสอบนำนำชำติ  สอวน. TEDET  มหำวิทยำลัย
ต่ำง ๆ งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ งำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ  ค่ำยอัจฉริยะภำพทำงวิทยำศำสตร์ Lab                   
วิทย์ น ำผู้เรียนเข้ำร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ แข่งขันจรวดขวดน้ ำ เครื่องร่อน เป็นต้น   

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนท ำโครงงำนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  
จัดกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study : IS) จ ำนวน ๓ รำยวิชำ ประกอบด้วย รำยวิชำ
กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ ( IS๑) รำยวิชำกำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ ( IS๒) และกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ (IS๓) ซึ่งจัดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ และมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
ของทุกปีกำรศึกษำ และพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์  และในปีกำรศึกษำ 2563  โรงเรียนได้
พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือชุมชน CIP (Community Innovation Project Presentation 2020) โดยจัด 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ซึ่งต่อยอดจำกกำรเรียนในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  และโรงเรียนได้จัดพ้ืนที่
นวัตกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่ำงหลำกหลำย มีกำรน ำเสนองำนผ่ำนระบบออนไลน์ อีกทั้งยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เป็นกระบวนกำรหนึ่งของทักษะกำร
เรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรของโครงงำน ที่เกิดผลกำรเรียนรู้อย่ำงชัดเจน โดยมุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหำ ในชีวิตประจ ำวัน ปัญหำในชุมชน ปัญหำในท้องถิ่น ผ่ำนกำรอภิปรำย
ระดมควำมคิด กำรตั้งสมมติฐำนเพ่ือหำค ำตอบ  กำรก ำหนดตัวแปร และกำรตรวจสอบสมมติฐำนอย่ำง
มีล ำดับขั้นตอน และน ำเสนอ ในรูปแบบของโครงงำนวิทยำศำสตร์  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ เกิดขึ้น                      
อย่ำงต่อเนื่องในชั้นเรียนของผู้เรียนปกติและผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2563 นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.) ชั้นมัธยมศึกษำ                 
ปีที่ 3 เครือข่ำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ ยโสธร  น ำเสนอโครงงำนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ มีผลกำรประเมินระดับคุณภำพ ในระดับเหรียญทอง จ ำนวน          
7  โครงงำน และน ักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนโรงเรียนในโครงกำรห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)  นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ น ำเสนอโครงงำน 
ผลกำรประเมินในระดับเหรียญทอง จ ำนวน  9  โครงงำน และโรงเรียนได้น ำนักเรียน เข้ำร่วมกำร
ประกวดแข่งขันในรำยกำรฟิสิกส์สัประยุทธ์  จัดให้มีกำรเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยกำรใช้เทคโนโลยี 



๕ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

มีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ผ่ำนโปรแกรมต่ำงๆ ที่ทันสมัย ซึ่งพัฒนำนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดปี
กำรศึกษำ และมีกำรสื่อสำร สะท้อนผลกลับไปยังผู้เรียนผ่ำนระบบออนไลน์ (Google Classroom) 
,Facebook และ Line@ มีกำรเรียนคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้น ผู้เรียนทุกคน มี E-mail ที่เป็นโดเมน
ของโรงเรียน (@ssk.ac.th) ซึ่งใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรส่งงำน กำรเข้ำใช้งำน
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) กำรใช้ สื่อสังคมออนไลน์ กำรสืบค้นข้อมูล กำรสร้ำงงำนจำก
ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับยอดเยี่ยม  
และในปีกำรศึกษำ 2563 นักเรียนได้รับรำงวัล ในสำขำต่ำงๆ ดังนี้  เด็กชำยโชติพงษ์  ชูรัตน์ ได้รับ
รำงวัลเหรียญเงิน  คณิตศำสตร์นำนำชำติ  2021   นำยเจสัน  ชำวสวน และนำงสำวอมำดำ ภำนุมนต์
วำที ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง  กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ  2563 (รอบสอง 
ระดับประเทศ) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และในกำรแข่งขันคณิตศำสตร์
ประเทศไทย ครั้งที่ 9(9th TMC :Thailand Mathematics Contest )  โดยสมำชิกภำพสหภำพ TMC 
ประจ ำประเทศไทย มีนักเรียนได้รับรำงวัล คือ  เด็กชำยโชติพงษ์ ชูรัตน์ เด็กชำยณธีนนท์  ป้อมหิน 
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน   เด็กชำยภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง และนักเรียน
ได้รับกำรคัดเลือกค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สอวน. ค่ำย 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  นำงสำววิภำวี  บุญมี 
นำงสำววิลำสินี  บุญมี   สำขำชีววิทยำ  นำยเจสัน  ชำวสวน นำงสำวธิญำดำ  เกียรติอนุชิต 
นำยสิทธิชัย  ภูมิล ำเนำ  นำงสำวณิชกำนต์ สุดเฉลียว สำขำเคมี  นำยนนทวัชร์  เหล่ำโคตร                          
นำยปธำนิน  ติยวรนันท์  สำขำฟิสิกส์  เด็กหญิงชำลิสำ  สมำนรัตน์  เด็กชำยณธีนนท์ ป้อมหิน เด็กชำยณ
ภัทร  จงกฎ เด็กชำยภูรินท์  รังสี เด็กหญิงศุภำวีร์  บันเทิง เด็กหญิงญำณิศำ  วรกิตสิทธิสำธร สำขำดำรำ
ศำสตร์ ม. ต้น  นำยนิติธร  พรหมพิลำ  สำขำดำรำศำสตร์ ม. ปลำย  เด็กหญิงปรำณิศำ พิลัย เด็กหญิง
ศรัณย์พร  พิพัฒน์เยำว์กุล  สำขำคอมพิวเตอร์  นำยกัณฐกะ ณรงค์กำรดี  เด็กชำยโชติพงษ์         ชูรัตน์  
เด็กหญิงนันท์นภัส  ญำณัปปสุต เด็กชำยพีรดนย์  สุริยฉัตร สำขำคณิตศำสตร์                             และ
ในปีกำรศึกษำ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน 3 คน มีผลกำรทดสอบระดับชำติ             
(O - NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ นำยโชติพงษ์  ชูรัตน์ นำงสำวกิตติมำ ศรีอุฬำรวัฒน์               
นำยปุญญพร  โค้ววชิระเมธำสกุล และ นำยคมชำญ เขจรศำสตร์  ได้คะแนนกำรทดสอบระดับชำติ                
ในรำยวิชำภำษำอังกฤษ และ ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O – NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำร
ประเมินในรำยวิชำหลักสูงกว่ำระดับประเทศทุกรำยวิชำ และผลกำรทดสอบระดับชำติ (O – NET) 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่  ๖ พบว่ำ คะแนน (O – NET) ทุกรำยวิชำสูงกว่ำระดับประเทศทุกรำยวิชำ  
   ในกำรนี้ พบว่ำ โรงเรียนจะต้องส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนในกำรสร้ำงนวัตกรรม โครงงำน                        
ที่เป็นเลิศ เข้ำร่วมแข่งขันเวทีระดับชำติต่อไปอย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ   
 

หลักฐาน/ร่องรอย 
 หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 

1. รำยงำนผลกำรประเมินทักษะในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร 
และคิดค ำนวณ 

 รำยงำนกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยตำมนโยบำย “เดินหน้ำและพัฒนำกำรอ่ำนออก
เขียนได”้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 รำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ  
ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 
http://gg.gg/uel3l 

 



๖ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
2. รำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์อย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

 รำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
(ตัวชี้วัดที่ 2) ปีกำรศึกษำ 2563 

 รำยงำนผลกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
(IS) และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ปีกำรศึกษำ 
2563 (Independent Study & Community 
Innovation Project Presentation 2020)  

 

 
http://gg.gg/uel5j 

 
 

 เว็บไซต์เวทีศักยภำพนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (http://is63.ssk.ac.th)เว็บไซต์
เวทีศักยภำพนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (http://is63.ssk.ac.th) 

 

http://is63.ssk.ac.th  
 

3. รำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 รำยงำนผลกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

(IS) และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ปีกำรศึกษำ 
2563 (Independent Study & Community 
Innovation Project Presentation 2020)  

 

 

 

http://gg.gg/uel66 

4. รำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 รำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
(ตัวชี้วัดที่ 4) ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

 

http://gg.gg/uel7c 
 

5. รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
 รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

http://gg.gg/uel8c 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
6. รำยงำนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O - NET 

 รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O - NET) ม.3 ปีกำรศึกษำ 2563 

 รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O - NET) ม.6 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 

 

http://gg.gg/uel8w 
 

7. รำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน เจตคติที่ดี
ต่องำนอำชีพ 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ 
กำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

 

 
http://gg.gg/uel9o 

 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด เกี่ยวกับ ด้ำนกำรเรียนรู้                
ด้ำนกำรท ำงำน และด้ำนศีลธรรม เป็นไปตำมคุณลักษณะและค่ำนิยม ๑๒ ประกำร  โดยไม่ขัดกับ
กฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100   มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย และสุขภำวะทำงร่ำงกำย 
อยู่ ในระดับยอดเยี่ยม อีกท้ังผู้เรียนมีควำมตระหนักในบทบำทหน้ำที่ของตนเอง  มีควำมภำคภูมิใจ  
ในควำมเป็นไทย ยอมรับควำมแตกต่ำงของบุคคล มีสุขภำวะ  ทำงร่ำงกำย จิตใจและอยู่ในสังคม                      
อย่ำงมีควำมสุข มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะชีวิตและแสดงออกอย่ำงเหมำะสม  มีสุนทรียภำพด้ำนดนตรี 
กีฬำและนันทนำกำร มีทักษะในกำรท ำงำน  รักกำรท ำงำน  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี                    
มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพที่สุจริต  มีควำมขยันอดทน และมีควำมสุขในกำรท ำงำน  อีกทั้งผู้เรียนยังมี                 
จิตสำธำรณะในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ทั้งภำยในโรงเรียนและท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ                
ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมที่หน่วยงำนต่ำงๆ จัดขึ้น ด้วยควำมเต็มใจและเสียสละ ดังจะเห็นได้จำก 
นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนพระรำชทำน“มูลนิธิทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร”(ม.ท.ศ.) คือ นำยเจสัน  ชำวสวน 
นำยนรัญจน์  โคตรชมพู ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรตอบปัญหำศีลธรรมเพ่ือนสันติภำพโลก ระดับเยำวชน
นำนำชำติ  ภำคภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ 2563  และได้รับรำง ชนะเลิศอันดับ 1  และรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กำรประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท ำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภำค คณะสงฆ์ภำค 
10  อีกทั้งโรงเรียนได้รับควำมไว้วำงใจจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ให้โรงเรียนเป็น
ตั ว แทน ในกำ ร เ ข้ ำ ร่ ว ม ก ำ ร แข่ ง ขั น  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2021 (ทีม WHAT HAPPEN) ระดับภำค และเข้ำร่วมระดับประเทศ จนได้รับรำงวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 4 ตัวแทนระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรำงวัลกำรแข่งขันวอลเลย์บอล 
บำสเกตบอล ในระดับจังหวัดระดับภำค ระดับประเทศ เป็นต้น  
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  ในปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และค่ำนิยมสอดแทรกในกิจวัตรประจ ำวันตั้งแต่หน้ำประตูโรงเรียนตอนเช้ำของทุกวันฝึก
ควำมมีวินัยในกำรแต่งกำย กำรทักทำยสวัสดี กำรท ำควำมเคำรพผู้ใหญ่  ควำมตรงต่อเวลำ กิจกรรมเข้ำ
แถวตอนเช้ำ กำรเคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติ กำรสวดมนต์ เจริญสติ ฝึกควำมตรงต่อเวลำ ในกำรเข้ำ
ห้องเรียน มำรยำท  ในกำรนั่ง พูด ยืนเดินตำมวิถีควำมเป็นไทยแสดงถึงควำมเคำรพครูที่สอน ร่วมกัน
ดูแลทรัพย์สมบัติของส่วนร่วม เช่นโต๊ะ เก้ำอ้ี รักษำควำมสะอำดของกระดำนและบริเวณโดยรอบของ
ห้องเรียน กำรปิด/เปิดไฟหรือพัดลมในห้อง และมีควำมตั้งใจ สนใจ กำรเรียน ส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย 
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และไม่ใช้สื่อเทคโนโลยีโดยไม่ได้รับอนุญำต นอกจำกนี้โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้จัด
กิจกรรม ส่งเสริมสุขภำวะทำงร่ำงกำยให้กับผู้เรียน ผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ เช่น กิจกรรม Big 
Cleaning Day กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำ  กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ กำรแข่งขันกีฬำ
ธนำคำรโรงเรียน ธนำคำรออมสิน  กำรแข่งขันกีฬำภำยใน กำรแข่งขันกีฬำ สพฐ.เกมส์ กำรเข้ำร่วม
แข่งขัน To Be Number One กำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล  ต้ำนยำเสพติด  ประกวดวงดนตรี SSK Music  
cover dance และ  The Voice SSK  ผลที่เกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว ส่งผลให้เกิดสุขภำวะ
ทำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและยังสำมำรถพัฒนำ
ตนเองในด้ำนกีฬำ สู่กำรเป็นนักกีฬำ นักดนตรีอำชีพได้  จำกกำรพัฒนำในด้ำนดังกล่ำวท ำให้ผู้เรียน
ได้รับรำงวัลด้ำนดนตรี กีฬำต่ำงๆ มำกมำย เช่น รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอลหญิง ใน
หลำยรำยกำร เช่น  กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 42 คัดเลือกตัวแทนเขต 3 อีสำน
ตอนล่ำง  ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี   และกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ รอบคัดเลือก ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีกำรศึกษำ 2563 ณ จ.นครพนม และกำรแข่งขันวอลเลย์บอลเยำวชน PEA.U. 
18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  เป็นต้น ซึ่งผลดังกล่ำวเกิดจำกกำรฝึกซ้อม ที่มุ่งมั่น มีวินัย 
มีควำมอดทนสำมำรถปรับตัวเข้ำกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำง ยอมรับกำรอยู่ร่วมกันและกำรท ำงำนเป็นทีม จึง
ส่งผลให้ผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับยอดเยี่ยม     
   ในกำรนี้ โรงเรียนสตรีสิริเกศควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยม              
ที่สถำนศึกษำก ำหนด เป็นผู้มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทั้งในนอก
และในโรงเรียน มีวินัยในกำรทิ้งขยะให้เป็นที่ ร่วมดูแลรักษำสำธำรณะประโยชน์  และทรัพย์สินของ             
ทำงรำชกำร  ซึ่งเกิดจำกจิตส ำนึกของผู้เรียนด้วยตนเองและด้วยควำมสมัครใจในกำรท ำดี ให้มำกขึ้น
อย่ำงเป็นรูปธรรมอย่ำงต่อเนื่องและให้เกิดควำมยั่งยืนจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีงำมในสถำนศึกษำ    
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หลักฐาน/ร่องรอย 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
1. รำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยมและจิตส ำนึก 
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเข้ำค่ำยพัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ส ำหรับนักเรียน  
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 สรุปผลกำรประเมินค่ำนิยม 12 ประกำร 
 

 

 

http://gg.gg/uelb8 
 

9. รำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น 
และควำมเป็นไทย 

 รำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
(ตัวชี้วัดที่ 11) ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

http://gg.gg/uelcs 
 

10. รำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 
ควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย 

 รำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน 
บนควำมแตกต่ำง ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 

 

 

http://gg.gg/ueldc 
 

11. รำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต 
และอำรมณ์ฯ 

 รำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
 รำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  

(ตัวชี้วัดที่ 12,14,25,26) ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 

 

http://gg.gg/uelds 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ยอดเยี่ยม  
   โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่เป็นระบบ ชัดเจนเป็นประจักษ์ 
สำมำรถตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับมำโดยตลอด และจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ               
ปีกำรศึกษำ  256๓  มำตรฐำนที่ 2  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร พบว่ำ อยู่ในระดับ
คุณภำพยอดเยี่ยม  เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยตำมประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสตรีสิริเกศ    
   จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว โรงเรียนสตรีสิริเกศ กำรได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม และใช้รูปแบบระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
โรงเรียน โดยใช้ SSK-MODEL เพ่ือพัฒนำองค์กร โดยศึกษำสภำพปัญหำและสังเครำะห์ นโยบำย                      
กลยุทธ์ จุดเน้น มำตรฐำนกำรศึกษำเป้ำหมำย และตัวชี้วัดของประเทศ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร  มีกำรพัฒนำ
นวัตกรรม “รูปแบบระบบกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนสตรีสิริเกศ (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) จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ (Creating Education Quantity Development Plan) 
5) จัดท ำแผนปฏิบัติงำน (Creating Operational Plan)  6) กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึ กษำ  (Assessment and Examination of Educational Quality)  7) กำรติ ดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรและรำยงำนผล (Follow up and Report)  โรงเรียนได้น ำ รูปแบบระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ                      พ.ศ. 
2561 ข้อ 3 ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ทั้งด้ำนผู้เรียน
ที่ค ำนึงถึงควำมเป็นพลโลก ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับสำกล ด้ำนกำรพัฒนำครู และ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรพัฒนำที่เกิดขึ้นใช้หลักชุมชนวิชำชีพแห่งกำรเรียนรู้ (Professional 
Community Learning หรือ PLC ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำคัญก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งระบบ  มีกำรจัดท ำเป็นแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระยะ 4 ปี (2561 – 2564) 
กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ ผู้บริหำรโรงเรียนได้ก ำกับให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนควำมส ำเร็จต่อวัตถุประสงค์ส ำคัญเชิงกลยุทธ์อย่ำงครบถ้วน 
มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลำด ำเนินกำร                ที่
ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ไปสู่ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรที่เป็น
เลิศตำมที่ก ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ถือเป็นคุณค่ำของผลกำรจัดกำรศึกษำที่ใช้สนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำ 
โรงเรียนสตรีสิริ เกศ บริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์  จำกบนลงล่ำง ( Top-down Approach) และ                   
กำรวำงแผนจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom-up Approach) ผสมผสำนกันแบบมีส่วนร่วม แล้วจึงก ำหนด  
เป็นกลยุทธ์หลักก่อนที่จะน ำไปบริหำรจัดกำรโครงกำร  และด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมแผนงำน                
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยก ำหนดกรอบกลยุทธ์กว้ำง ดังนี้ ๑) พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลก
แห่งศตวรรษท่ี 21  ๒) พัฒนำศักยภำพและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพครู ๓) ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำตำมกลุ่มศักยภำพผู้เรียน ๔)พัฒนำศักยภำพระบบกำรก ำกับ และสะท้อนผลมำตรฐำน
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  ๕) พัฒนำศักยภำพระบบกำรก ำกับ และสะท้อนผลมำตรฐำนคุณภำพและ
กำรบริหำรจัดกำร ซึ่งกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนสตรีสิริเกศใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์แบบ
มีส่วนร่วม ภำยใต้  กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ โดยใช้หลัก Balanced Scorecard 4 มุมมอง 
ได้แก่ ดำนผู้เรียน ดำนระบบกำรจัดกำรศึกษำ ดำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและดำนกำรบริหำร 
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จัดกำร และโรงเรียนได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 3 มำตรฐำน 26 
บ่งชี้ 51 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นกรอบในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดย
ได้รับควำมร่วมมือ จำกผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ  ซึ่งรับรู้และด ำเนินกำรร่วมกันทั้งระบบ จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นที่ยอมรับในสังคมและ
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร  
   จำกกำรด ำเนินกำรด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร พบว่ำโรงเรียนสตรีสิริเกศ                  
มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ ครูอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยควำมรักและเมตตำ และโรงเรียนมีหลักกำรท ำงำน 
ที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติร่วมกัน 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  มีกำรประเมินและกำรติดตำมกำรใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสรุปผลทุกภำค
เรียน  มีกำรทบทวนหลักสูตรสถำนศึกษำทุกปีกำรศึกษำโดยใช้สรุปผลกำรติดตำม   กำรใช้หลักสูตร  
ผลกำรวิจัยชั้นเรียนของครู และโรงเรียนยังมีระบบงำนแนะแนวกำรศึกษำ แนะแนวอำชีพ  แนะแนว
ทักษะชีวิต  มีกำรจัดท ำระเบียนสะสมและแฟ้มสะสมผลงำนที่แสดงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบ
อำชีพ (Career Path Portfolios) ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ซึ่งกำรด ำเนินกำรเหล่ำนี้เป็นผลดีให้กับ
ผู้เรียนได้รู้ตัวตนและแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตของตนเอง สำมำรถเลือกเส้นทำงกำรประกอบอำชีพใน
อนำคตได้เป็นอย่ำงดีและทำงโรงเรียนยังได้มีแนวทำงในกำรวำงแผน ออกแบบเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ในทุกปีกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  มีแผนกำรพัฒนำ
สมรรถนะวิชำชีพครู สวัสดิกำรเป็นรำยบุคคล และมีบันทึกข้อมูลผลงำนเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มีกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอย่ำงเต็มที่ และ
สนับสนุนให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ตำมสำขำวิชำอย่ำงต่อเนื่อง รองรับกำรจัดกิจกรรมกำร 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และยังจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำร
ก ำหนดแนวทำง วำงแผนกำรบริหำรจัดกำร มีปฏิทินใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติต่ำง ๆ และแจ้งล่วงหน้ ำ
อย่ำงชัดเจน ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้จำกระบบ eoffice.ssk.ac.th ของโรงเรียนมีอำคำรสถำนที่  และ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจัดสภำพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ จัดท ำผังบริเวณโรงเรียน(Master Plan) สะดวก
พร้อมใช้งำน อยู่ในสภำพมั่นคง ปลอดภัย เหมำะสม พร้อมใช้ประโยชน์ และมีกำรติดตำม ตรวจสอบ
กำรใช้อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของ และมีแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ที่
แสดงกรณีศึกษำตำมศำสตร์ของพระรำชำ ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกำรจัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  มีสื่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก รองรับ
กำรจัดกิจกรรรมกำรเรียนรู้ของครูและผู้เรียน โดยครูมีทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ ซึ่งเป็นไปตำม
แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และมีกำรบันทึกกำรใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์ บันทึกหลังแผนและรำยงำน
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กำรใช้สื่อ อีกท้ังยังมีระบบบริหำรข้อมูลสำรสนเทศถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ที่แสดงควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง
กันขององค์กรทั้งภำยในและภำยนอก  สำมำรถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  
   จำกผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรำงวัล
ดังนี้  

 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา   
๑. โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  

จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) ผลกำรประเมิน อยู่ใน
ระดับคุณภำพดีเยี่ยม ทุกมำตรฐำน  

๒. รำงวัลอันทรงคุณค่ำ สพฐ (OBEC AWARDS) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร 

๓. รำงวัลอันทรงคุณค่ำ สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีกำรศึกษำ 2562  (วันที่ 1-5  
เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ อิงธำร รีสอร์ท จ.นครนำยก) ระดับชำติ รำงวัลรองชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร  

๔.  โรงเรียนที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและยกระดับคุณภำพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                            
ระดับ 3 ดำว ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

๕. โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินกิจกรรมยกระดับ โรงเรียนดีมีที่ยืน ประจ ำปี 2563 ระดับ 2 ด 
   ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร 
        นำยสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับพระรำชทำน
เครือ่งรำชอิสริยำภรณ์  ประถมำภรณ์มงงกฏไทย(ป.ม.) ล ำดับชั้นที่ 1 ประเภทชั้นสำยสะพำย   

    รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ   

๑. นำยสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ   ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ยอดเยี่ยม   
           ๒. นำยนิธิศ  สำยเชือ้ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ 
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

      ๓ นำยเทพปทำน  สีแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ 
ด้ำนวิชำกำร 

   ในกำรนี้ พบว่ำยังมีจุดที่ควรพัฒนำ ในระบบกำรจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลทุกด้ำนไปยังสำรสนเทศของโรงเรียนและพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในกำรบริหำรจัดกำร                
กำรใช้อำคำร  ห้องปฏิบัติกำร ให้สะดวก รวดเร็วมำกยิ่ง พร้อมให้บริกำรส ำหรับทุกคน ทั้งภำยในและ
ภำยนอกอย่ำงเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น   
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หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
 แผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

 

 

http://gg.gg/uelq7 
 

 ค ำสั่งแม่บท ปีกำรศึกษำ 2563 
 
 

 

 

http://gg.gg/uelsc 
 

2. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 แผนพัฒนำงำนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ปีกำรศึกษำ 2563 
 มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

ของมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ปีกำรศึกษำ 2563 

 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

http://gg.gg/ueltq 
 

3. ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน 
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 หลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

 
 

 

 

http://gg.gg/uelui 
 

4. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพครู  

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
 

 

 
http://gg.gg/uelwg 

 

 



๑๔ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
5. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำม
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปีงบประมำณ 2563 

 
 

 

 

http://gg.gg/uelx5 
 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร 
และและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 รำยงำนผลกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

http://gg.gg/uelxi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ยอดเยี่ยม 
    

   โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี
กำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม และจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ  256๓  
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พบว่ำ อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ ยม
เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยตำมประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
   จำกผลกำรประเมินดังกล่ำวพบว่ำ โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่งครูได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นไปตำมกระบวนกำร Active Learning                    
ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียน  ทุกคนมีส่วนร่วม ในกำรวิเครำะห์ตนเอง  ก ำหนด
เนื้อหำสำระกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร Active Learning  ตำมควำมสนใจและควำมถนัดเป็น
รำยบุคคลอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  และให้ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด  ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรวิจัยจนท ำให้ผู้เรียนโรงเรียน    
สตรีสิริเกศสำมำรถน ำเสนอและสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรค้นคว้ำ ด้วยตนเองได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จำกกำรเปิดเวทีศักยภำพกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ผลกำรเข้ำร่วมแข่งขันโครงงำน
ในกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร หรือแม้แต่หน่วยงำนอ่ืนที่จัดขึ้น ผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรำงวัล
ในทุกครั้งที่เข้ำร่วม ซึ่งผลเหล่ำนี้ก็สืบเนื่องจำกกำรเรียนรู้       โดยผ่ำนกระบวนกำรบันได 5 ขั้น (5 
Step Model) และกำรเรียนรู้ในรำยวิชำศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study : IS) โครงงำน 
กิจกรรมค่ำยบูรณำกำร กำรจัดกิจกรรม Active Learning เป็นต้น กระบวนกำรเหล่ำนี้ท ำให้ผู้เรียนมี
ควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง กล้ำคิดกล้ำแสดงออกมำกขึ้น มี
กระบวนกำรคิดกำรท ำงำนที่เป็นระบบ และสำมำรถวำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรเรียนของตนเองได้เป็น
อย่ำงดี และครูได้เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมในชั้นเรียน ร่วมกัน
ผลิตสื่อกำรเรียนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ให้น่ำเรียนมำกยิ่งขึ้นในทุกระดับชั้น มี
สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ซึ่งจัดไว้ในจุดที่เหมำะสม เช่น ห้องสมุดโรงเรียน 
ห้องสืบค้นของกลุ่มสำระฯ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้มีโครงกำร และ
กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนำครูด้ำนไอซีที ทุกปีกำรศึกษำ และได้จัดระบบสัญญำณ อินเตอร์เน็ต และ
สัญญำณ WIFI ไว้ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงเรียน เพ่ือให้ครูสำมำรถเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ใหม่ ๆ สื่อกำรเรียน
กำรสอนที่ทันสมัย และสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ระหว่ำงเพ่ือนครูด้วยกันได้ตลอดเวลำ และยัง
ส่งเสริมให้ครูได้มีกำรใช้ แพลตฟอร์มเพ่ือกำรศึกษำต่ำง ๆ ตำมควำมถนัด และตรงตำมบริบทของ
รำยวิชำที่รับผิดชอบ เช่น กำรรับส่งงำน ด้วย email กำรสร้ำงห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google 
Classroom   กำรท ำข้อสอบออนไลน์ด้วย Google form กำรสร้ำงสื่อเพ่ือกำรน ำเสนอออนไลน์ด้วย 
Google Slide กำรสร้ำงเว็บไซต์เพ่ือกำรเรียนกำรสอนด้วย Google site, Wordpress หรือ Joomla, 
Line, Facebook เป็นต้น และยังพัฒนำต่อยอดเป็น ระบบบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์  
Learninng Management System : LMS  ปัจจุบันโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้พัฒนำ Digital Education 
Platform ของตนเอง ที่เว็บไซต์ http://ssk.thaidigitalschool.online ที่ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำน
ทำงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น สมำร์ทโฟน ไอแพท แทบเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ และตำมศักยภำพของตนเอง ซึ่งเป็นไป
ตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

http://ssk.thaidigitalschool.online/


๑๖ 
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     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  และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปีกำรศึกษำ 2563 มี
ภำวะกำรระบำดของโรคโควิด ๑๙  จึงท ำให้มีกำรน ำระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์เข้ำมำปรับใช้
จริงจัง เพ่ือด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้วิกฤติโรคระบำดนี้ จำกรูปแบบดังกล่ำว โรงเรียนสตรี
สิริเกศ  ได้มีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เรียกว่ำ “SMAGICS” มำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน  โดยให้คณะ
ครูโรงเรียนเรียนสตรีสิริเกศจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ เรียกว่ำ 
“SMAGICS” และผลที่ได้รับพบว่ำผู้เรียนมีทักษะกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำง
ดี และครูยังได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสดงเป็นผู้ประกอบกำร และท ำธุรกิจพอเพียงตำม
กระบวนกำร  Project-based Learning  ในโอกำสต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมเปิดบ้ำน กิจกรรมชุมนุม ตลำด
นัดหลักสูตร กีฬำภำยใน เป็นต้น ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเดียวกันและบูรณำกำรกับแหล่งเรียนรู้ สถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น
และจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ โดยได้เชิญวิทยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้
และชี้แนะแนวทำงเส้นทำงกำรประกอบอำชีพ เช่น แพทย์ พยำบำล  ต ำรวจ ทนำยควำม ช่ำงไฟฟ้ำ และ
พ่อค้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักกำรประกอบอำชีพและเป็นแนวทำงในกำร
วำงแผนด ำเนินชีวิตและท ำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพในอนำคต   มีกำร
บริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ครูเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียนเชิงบวกของครูผู้สอนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียน  โดยมีแบบประเมินให้ผู้เรียนประเมินกำรจัดกำร
เรียนรู้ ในชั้นเรียนของครูแต่ละคนผ่ำนระบบออนไลน์ใน  รูปแบบ google form แล้วน ำผลมำสะท้อน
เกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนเชิงบวกของตนเอง ว่ำมีข้อดีข้อเสียอย่ำงไร  จุดที่ควรปรับปรุง
พัฒนำในด้ำนใดบ้ำง ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนหรือไม่ ซึ่งรูปแบบนี้โรงเรียนด ำเนินกำรในทุกปี
กำรศึกษำและสำมำรถน ำมำปรับใช้ในปีกำรศึกษำต่อไปได้เป็นอย่ำงดีส ำหรับครูผู้ สอน และครูมีกำร
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบมีเครื่องมือวัดผลกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตรงตำม
สภำพจริงและอิงมำตรฐำนกำรเรียนรู้รำยวิชำและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ไม่ว่ำจะเป็น
แบบทดสอบแบบสังเกต แบบสัมภำษณ์ กำรตรวจชิ้นงำน กำรน ำเสนอ เป็นต้น ซึ่ งเหล่ำนี้ครูแต่ละคนมี
รูปแบบวิธีกำรวัดที่แตกต่ำงกัน ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละรำยวิชำ  และยังเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรวัดและประเมินผลร่วมกับครู  มีข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้เรียนในชั้น
เรียน โดยประเมินผู้เรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง   อีกทั้งยังสะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทรำบผลกำรประเมิน                 
ในทุกระยะ เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้พัฒนำตนเองและแก้ไขในข้อที่ผิดพลำดที่ เกิดขึ้น                  
อย่ำงต่อเนื่องไปจนถึงกำรตัดสินผลกำรพัฒนำผู้เรียน ซึ่งกระบวนกำรนี้ ทำงโรงเรียนได้ร่วมกันก ำหนด 
และวำงแผนด ำเนินกำรร่วมกัน ซึ่งผู้เรียนสำมำรถทรำบผลกำรวัดผลและประเมินได้จำกครูผู้สอน เมื่อมี
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องผ่ำนระบบออนไลน์ เช่น Line, facebook, e – mail เป็นต้น ได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว และถ้ำกำรประเมินผลไม่เป็นที่พอใจ เช่น กรณีผู้เรียนมีติด ๐, ร, มส หรือขำดเรียนบ่อย ไม่
มีคะแนน ไม่ท ำงำนส่ง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ จะประสำนไปยังผู้ปกครองให้ทรำบทันที  เพ่ือร่วมกัน
แก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ในระดับชั้น 
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เดียวกันและเปิดโอกำสให้สถำนประกอบกำร  กลุ่มอำชีพอิสระในชุมชนมำให้ควำมรู้กับผู้เรียน และทำง
โรงเรียนได้ร่วมกันจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรต่ำงกลุ่มสำระกัน เช่น  กลุ่มสำระกำรเรียนวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์  จัดกำรเรียนรู้ในเรื่องของโครงงำน โดยประเมินร่วมกัน น ำมำผลมำวิเครำะห์และ
ตัดสินผลร่วมกัน กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพกับวิทยำกำรศำสตร์  กลุ่มสำระภำษำไทย 
กับภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น   และในกำรจัดกำรเรียนรู้นั้น  ครูมีร่องรอยกำรบันทึกผลกำรเรียนรู้                 
ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้  มีกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภำพ  ทักษะ ควำมรู้และคุณลักษณะนิสัย
ของผู้เรียน ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของตัวชี้วัดรำยวิชำในแต่ละกลุ่มศักยภำพ  และครูยังสะท้อนผล               
กำรเรียนรู้กับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและแก้ไขตนเอง  และยังเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เรียน                   
มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนมำกยิ่งขึ้น  ซึ่งกำรสะท้อนผลให้กับผู้เรียนมีหลำกหลำยวิธี โดยครูท ำ
ควำมตกลงร่วมกันกับผู้เรียน และครูยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
สถำนประกอบกำรกลุ่มอำชีพอิสระ ของชุมชนอย่ำงต่อเนื่องในทุกภำคเรียนและทุกโอกำส  โดยให้ชุมชน
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรม                  
และต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นภำคเรียน มีกำรน ำผลกำรประชุมปรึกษำหำรือในกระบวนกำร  PLC ไม่ว่ำจะ
เป็นจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ ปัญหำอุปสรรค มำเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละ
สัปดำห์ และภำคเรียนถัดไป มีกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำตนเอง ( ID Plan) ต่อผู้บริหำรโรงเรียนทรำบ
อย่ำงเป็นรูปธรรม ในทุกปีกำรศึกษำ ซึ่งกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญนี้                
ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศตระหนักถึงบทบำทและหน้ำที่ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นตำมนโยบำย
และเป้ำประสงค์ของโรงเรียนที่ว่ำ “พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21” มีทักษะ   
กำรเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน มีทักษะวิเครำะห์  สื่อเทคโนโลยีและประเมิน
สำรสนเทศ ที่มีลักษณะนิสัย ควำมรู้และมีควำมเท่ำทัน ปรับตัวได้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แห่ง
ควำมเป็นศตวรรษที่  21   
   จำกกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น  ในกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน              
เป็นส ำคัญส่งผลให้ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรำงวัลเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้  
    โรงเรียนได้รับรำงวัล  สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง สพม.เขต 28  
        ได้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำจ ำนวน  6 คน คือ   

1. นำงสุพัตรำ  ไชยโชติ  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำร 
เรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

2. นำงวรลักษณ์  สำยเชื้อ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มวิชำ 
เทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจัดกำร 

3. นำงนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน   ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

4. นำงวลัย  นำมวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ภำษำต่ำงประเทศ  ด้ำนบริหำรจัดกำร 

5. นำงรสสุคนธ์  แก้วคูณ  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher  ระดับมัธยมศึกษำ  
กลุ่มวิชำเทคโนโลยี  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน    
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6. นำงวิไล กุยแก้ว  ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  กิจกรรม 

เพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ ด้ำนบริหำรจัดกำร  
  รำงวัล “เพชร สพม.28” เนื่องในงำนวันครู ประจ ำปี 2564 
  1. นำยนิธิศ  สำยเชื้อ  ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ดีเด่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. นำงระวีวรรณ  บุญเลิศกีรติกุล ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

2. นำงโสภำ  พิเชฐโสภณ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
  4. นำงพวงเพชร  โพธิ์ชัย ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
  5. นำงสำวสุวิมล  โคตรสมบัติ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำดีเด่น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  6. นำงณฐอร  ตังนิธภัทร ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ดีเด่น บุคลำกรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
  หัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจ ำปี 2563 จำกสมำคมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
  - นำงวิรำวรรณ  ยกพล หัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจ ำปี 2563 

  รำงวัล “คุรุสดุดี” ประจ ำปี 2563   
1. นำงวิไล  กุยแก้ว ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือรับ 

เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประเภท ครู 
2. นำงวลัย  นำมวงศ์ ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือรับ 

เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประเภท ครู 
3. นำงนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน  ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือก  

เพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประเภท ครู 
  ครูภำษำไทยดีเด่น เพ่ือรับรำงวัลเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ สธ ประจ ำปี 
2563  
  - นำยเวโรจน์  ทองเถำว์  ครูภำษำไทยดีเด่นฯ ประจ ำปี 2563 
  ครูดีไม่มีอบำยมุข ประจ ำปี 2563 (ปีที่ 10) 
  1. นำงศรีวรรณ  ลมสูงเนิน 
  2. นำยเวโรจน ์ ทองเถำว์ 
  3. นำงสำวจุฑำรัตน์  นำมวงษ์ 
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    ในกำรนี้ พบว่ำยังมีจุดที่ควรพัฒนำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์                  
ทำงกำรเรียนในรำยวิชำที่มีกำรทดสอบระดับชำติ (O – NET) ระดับ ม.3 และ ม.6 ให้สูงกว่ำประเทศ                   
ทุกปีกำรศึกษำ  และพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรในทุกกลุ่มรำยวิชำให้สูงขึ้น และให้ เป็นไป
ตำมค่ำเป้ำหมำยของโรงเรียน แก้ปัญหำผู้เรียนติด 0, ร, มส ให้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องปลอด 0, ร, มส   
 

หลักฐาน/ร่องรอย 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
1. กำรจัดเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 

 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้    
 รำยงำนรำยงำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีกำรศึกษำ 2563  
 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม พัฒนำระบบนิเทศ 

ก ำกับ ติดตำม ทบทวน ผลกำรด ำเนินงำนน ำเสนอผล 
กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ ปีงบประมำณ 2563 

 รำยงำนนวัตกรรมของโรงเรียน ผู้บริหำร คร ูและบุคลำกร  
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

http://gg.gg/uelyc 
 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 รำยงำนผลกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้

ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

http://gg.gg/uelyo 
 

3. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
 แบบสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ (ส ำหรับครู)  

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร 
จัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

http://gg.gg/uelzy 
 
 
 
 
 

 

 

http://gg.gg/uelzy
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หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 

 รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

 รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

 สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรประเมิน
กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนสื่อควำมและกำรประเมิน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

http://gg.gg/uem0d 
 

5. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ 
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม PLC 
 

 

 

 

http://gg.gg/uem0g 
 

 

 

 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น   

  ๓.๑ แผนพัฒนำล ำดับที่ ๑ พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21   
    ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน มีทักษะวิเครำะห์  
สื่อเทคโนโลยี และประเมินสำรสนเทศ ที่มีลักษณะนิสัย ควำมรู้และมีควำมเท่ำทัน 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   
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  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   

 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร (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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ส่วนที่  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ/ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์  
 ค ำสั่งแต่งแต่งคณะท ำงำนกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




