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ก 
 

คำนำ 
 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒  – ๒๕๖๑) ได้ให้ความสำคัญในการนำผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที ่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิกเผยต่อสาธารณะชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
กำหนดใหส้ถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กำหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที ่ม ุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที ่กำหนดไว้ จ ัดให้มี  
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน  
ต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี 
 โรงเร ียนสตรีส ิร ิเกศ  ได ้ดำเน ินการตามหลักการของกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องทุกปีการศึกษา 
และได้จัดทำรายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูล                  
จากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖3 เสนอต่อเขตพื้นที่
การศึกษาและผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง  เพื ่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศสำหรับสถานศึกษานำไปพิจารณาประกอบ 
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป และเพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศสำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด เป็นข้อมูลและ
แนวทางสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน และคณะครูท ุกท่านไว ้  ณ   โอกาสนี้  
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 
 
  
 
 
       (นายสมศักดิ์   นันทวิสิทธิ์) 
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                                           
 
 



ข 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖3  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา  
มีการจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   
   โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน  ตลอดจน
ตลอดจนดำเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื ่อจัดทำรายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    
 
                            (นายรัตนชาติ  ดาวัลย์)  
             ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                 โรงเรยีนสตรีสิริเกศ 
                                                         วันที่  22  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

สารบัญ 
 

ส่วนที ่  หน้า 
  • คำนำ   ก 
  • ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ข 
  • สารบัญ ค  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   
  • ข้อมูลทั่วไป  1 

  • ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา  1 

  • ข้อมูลนักเรียน  2 

  • ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   3 

  • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)    4 

  • ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 6 

  • ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ    7 

  • ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  และเขียน     8 

  • ผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน    9 

  • สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 11 
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
  • มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   13 

  • มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  39 

  • มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 59 

        • สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 66 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖3  
ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 74 
  • จุดเด่น  74 

  • จุดที่ควรพัฒนา  74 

  • แนวทางการพัฒนาในอนาคต 76 

  • ความต้องการการช่วยเหลือ  76 
ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 77 
  • ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  • ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
  • หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลและตราวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

 



ง 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก (ต่อ)  
  • เอกสารรับรองผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563 
  • คำสั่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่ ๙๕/๒๕๖๔  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับ
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  • คำสั่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่ 133/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 
และรายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรี
สิริเกศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 
 
 

 



๑ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

    ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน    สตรีสิริเกศ 
สถานที่ท่ีตั้ง  ๘๗๙ ถนนปลัดมณฑล  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 
     รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๒๘๖๘   โทรสาร ๐ ๔๕๖๒ ๐๖๔๒ 
e-mail   satreesiriket@ssk.ac.th  /  website : ssk.ac.th  
สังกัด    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
 
๑.๒  ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
  ๑)  จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร 
คร ู

ประจำการ 
ครูช่วย
ราชการ 

คร ู
อัตราจ้าง 
ชาวไทย 

คร ู              
อัตราจ้าง               
ชาวตา่ง 
ประเทศ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

เจ้าหน้าที่
สำนักงาน 

พนักงาน
ราชการ 

เจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 5 14๗ - 22 15 7 4 2 28 

 
  ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  

 
 

32, 13.91%

๑๐๔, 45.22%

๙๒, 40.00%

๒, 0.87%

ต่่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก



๒ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

  ๓) จำนวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(ชม./สัปดาห์) 

   1. ภาษาไทย ๑๕ 15 
   ๒. คณิตศาสตร์ 21 16 
   ๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   35 17 
   4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 18 
   ๕. ภาษาอังกฤษ 26 14 
   6. ศิลปะ 10 17 
   7. การงานอาชีพ 8 10 
   8. สุขศึกษาและพลศึกษา 7 19 
   9. แนะแนว  5 18 

รวม ๑๔๗ 16 

๑.๓   ข้อมูลนักเรียน 
   จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  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.ปลาย 
รวม

ทั้งสิ้น 
จำนวนห้อง 11 11 11 33 15 15 15 45 7๘ 

เพศ 
ชาย 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 

    

 

439

450

388

563

563

541

469

438

445

587

554

554

424

468

435

548

560

549

ม.๑
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ม.๔

ม.๕

ม.๖

กราฟเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
ปีการศึกษา  2561 - 2563

ปี กศ. ๒๕๖3
ปี กศ. ๒๕๖๒
ปี กศ. ๒๕๖๑



๓ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
   ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ ๓  ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  78.10  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ร้อยละ  2.6 (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  75.50)  
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๖๐
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๙๐

๑๐๐
ร้อยละ

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตั้งแต่ระดับ ๓  ขึ้นไป 



๔ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O - NET) 

 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O - NET)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖3  
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คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัดกระทรวง คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

75.73 78.10
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๑๐๐

ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนปี 2562 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนปี 2563

ร้อยละ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 และ ปีการศึกษา 2563  ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป 



๕ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 

 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕62 – ๒๕๖๓ 
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คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด(ทุกสังกัด)
คะแนนเฉลี่ย สังกัดกระทรวง คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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38.42

62.24

30.65 32.73
40.76

คะแนนเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                     
(O - NET) ปีการศึกษา 2๕๖2 และ ปีการศึกษา ๒๕๖3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓

ปี  ๒๕๖2 ปี  ๒๕๖3



๖ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 

๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   

      ➢  นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 98.93    
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๖๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

44.55

23.54
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28.51

48.20

27.36
34.03

37.74
30.89

คะแนนเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                     
(O -NET) ปีการศึกษา 2๕๖2 และ ปีการศึกษา ๒๕๖3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖

ปี  ๒๕๖2 ปี  ๒๕๖3

98.35 99.79 100 98.35 97.32 100

1.64 0.21 0.00 1.65 2.68 0.00
๐
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๗๐
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๙๐
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ช้ัน ม.๑ ช้ัน ม.๒ ช้ัน ม.๓ ช้ัน ม.๔ ช้ัน ม.๕ ช้ัน ม.๖

ผ่าน ไม่ผ่าน

แผนภูมิแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ   
ปีการศึกษา 2563   

 



๗ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

1.7 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ   
       ➢  นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๙๖.๐๑ 
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จ านวนนักเรียน (คน)

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ      
ปีการศึกษา 2563   

 

 

ปีการศึกษา 2563   
 

 



๘ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

1.8  ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   
      ➢  นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   
   ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.48 
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ร้อยละ
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ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ผ่าน ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศที่มีผลการประเมิน 
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  ปีการศึกษา 2563   

 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศที่มีผลการประเมิน 
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  ปีการศึกษา 2563   

 



๙ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

        1.๙  ผลการประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน   
 ๑.9.1 สมรรถนะด้านที่  1  ความสามารถในการสื่อสาร   
       ➢ นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมินสมรรถนะด้านที่  1 ความสามารถในการสื่อสาร  
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.83 
 
 
 

    
 
๑.9.๒ สมรรถนะด้านที่  2  ความสามารถในการคิด  
       ➢ นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมินสมรรถนะด้านที่  2   
      ความสามารถในการคิด ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.21 
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ร้อยละ

ระดับชั้น
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้ ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะด้านที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร 

  ปีการศึกษา 2563   
 

 

ปีการศึกษา 2563   
 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะด้านที่ 2 ความสามารถในการคิด 

  ปีการศึกษา 2563   
 

 

ปีการศึกษา 2563   
 

 



๑๐ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

๑.9.3 สมรรถนะด้านที่  3  ความสามารถในการแก้ปัญหา    
  ➢ นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมินสมรรถนะด้านที ่  3 ความสามารถในการแก้ปัญหา          
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.88 
 
 
 

 

 
๑.9.4 สมรรถนะด้านที่  4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
       ➢ นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมินสมรรถนะด้านที่  4  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 96.38 
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ช้ัน ม.๑ ช้ัน ม.๒ ช้ัน ม.๓ ช้ัน ม.๔ ช้ัน ม.๕ ช้ัน ม.๖

ร้อยละ

ระดับชั้น
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ พอใช้ ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะด้านที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

  ปีการศึกษา 2563   
 

 

ปีการศึกษา 2563   
 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะด้านที่ ที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
  ปีการศึกษา 2563   

 

 

ปีการศึกษา 2563   
 

 



๑๑ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

๑.9.5 สมรรถนะด้านที่  5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
       ➢ นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมินสมรรถนะด้านที่  ๕  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
 
 
 

 
 
๑.๑0  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๑๐๐

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

ร้อยละ

ระดับชั้น

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ พอใช้ ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม. ๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม. ๔ ชั้น ม. ๕ ชั้น ม. ๖
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖3

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคหกรรม ห้องดนตรี
ห้องสหกรณ์ ห้องจริยธรรม ๑ ห้องเกษตร

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะด้านที่ ที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
  ปีการศึกษา 2563   

 

 

ปีการศึกษา 2563   
 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
 ปีการศึกษา 2563 

 



๑๒ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์ ตลาดชายแดนช่องจอม  อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ตลาดชายแดนช่องเม็ก (ไทย-ลาว) จ.อุบลราชธานี
วัดภูพร้าว  อ.สิริรธร  จ.อุบลราชธานี วัดถ้่าคูหาสวรรค์  อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี
จุดชมวิวแม่น้่าสองสี  อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี ศูนย์คชศึกษา  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์
หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง  อ.เมืองที  จ.สุรินทร์ หมู่บ้านจักสานบุทม  อ.เมืองที  จ.สุรินทร์
วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม  จ.ศรีสะเกษ วัดสระก่าแพงใหญ่  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ
พระธาตุกล่องข้าวน้อย อ.เมือง  จ.ยโสธร วัดผาน้่าทิพย์เทพประสิทธ์ิ อ.หนองพอง จ.ร้อยเอ็ด
พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อ.เมือง  จ.ยโสธร เขื่อนสิริธร  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี
แก่งตะนะ  จ.อุบลราชธานี ทุ่งดอกบัวบานท่าลาด  จ.อุบลราชธานี
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมบ้านชีทวน จ.อุบลฯ พระธาตุหนองบัว  จ.อุบลราชธานี



๑๓ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

ส่วนที่  ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

1. หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   โรงเรียนสตรีสิร ิเกศได้ดำเนินการประเมินตนเอง ด้านผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของผู ้เร ียน                          
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ที ่ประกาศใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ ่งจากการประเมินตนเอง       
พบว่า 

1. ด้านความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ีสอง                  
และความสามารถในการคิดคำนวณ  ตั ้งแต่ระดับดีขึ ้นไปนั ้น มีผลการประเมินอยู ่ในระดับยอดเยี ่ยม 
ร้อยละ ๙3.43  
   ๒. ด้านการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และสามารถ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ  90.21 
   ๓. ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
นั้น อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.82  
   ๔. ความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี เข้าถึง 
องค์ความรู้  เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร และการดำเนินชีวิตของผู้เรียน  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม ร้อยละ 95.15   
   ๕. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  พบว่าผู้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
ต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ย ๘  
กลุ่มสาระ ที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปนั้น อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ร้อยละ  ๗8.10 ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓  สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖2 (ร้อยละ ๗5.73) อยู่ที่ 2.60 และจากการ
ผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  พบว่าผลการประเมินในรายวิชาหลักของ
โรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
พบว่า คะแนน (O – NET) ในรายวิชาหลักสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  จากการเปรียบเทียบผลทดสอบ
ระดับชาติ (O – NET) ระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖2 กับ ๒๕๖๓  พบว่า ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา 
๒๕๖๓  มีผลการประเมินเพิ ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖2  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีผลการประเมินเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 
๒๕๖2  ในทุกรายวิชา  
 
 



๑๔ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

   ๖. ด้านความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนสตรีสิริเกศได้จัดกิจกรรม                 
ให้นักเรียนได้เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีทักษะการประกอบการ การทำธุรกิจพอเพียง                 
ซึ่งเกิดจากการทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐   
   และจากการประเมินตนเอง โดยรวมในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียนสตรีสิร ิเกศ      
พบว่า อยู่ในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้    
จนส่งผลให้เกิดผลงานต่าง ๆ ด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้  
 
➢ ผลงานดีเด่นของนักเรียน  

❖ การทดสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
     ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่ 13 - 14  มีนาคม  ๒๕64   
การทดสอบ นักเรียน คะแนน วิชา  

 การทดสอบวัดความรู้
ระดับชาติ (O - NET)   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   
๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 

นายโชติพงษ ์ ชูรัตน์ 100.00 คณิตศาสตร์ 
นางสาวกิตติมา ศรีอุฬารวัฒน์ 100.00 
นายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล 100.00 
นางสาวนันท์นภัส ญาณัปปสุต 96.00 
นายภัทรการุณย์ มีชูทรัพย์ 96.00 
นางสาวประภาสิริ สุขศรี 96.00 
นายโชติพงษ ์ชูรัตน์ 92.50 ภาษาไทย 

นางสาวกิตติมา ศรีอุฬารวัฒน์ 91.25 
นางสาวณัฐกานต์ พรหมคุณ 90.00 
นายนิธิพัฒน์ สันตะวงค์ 90.00 
นางสาวพิชญาภา สมาน 90.00 
นายคมชาญ เขจรศาสตร์ 100.00 ภาษาอังกฤษ 

นางสาวธัญกร โพธิ์ศรี 92.50 
นางสาวลลิล จริยฐิติพงศ์ 92.50 
นางสาวณัฐณิชา อังคสกุลเกียรติ 90.00 
นางสาวกิตติมา ศรีอุฬารวัฒน์ 91.20 วิทยาศาสตร์ 

 
 

นายโชติพงษ ์ชูรัตน์ 89.00 
นายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล 89.00 

 

 

 

 



๑๕ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

❖ การสอบทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
     วันที่ ๒7 มีนาคม ๒๕๖4 และวันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖4  
การทดสอบ นักเรียน คะแนน วิชา  

การทดสอบวัดความรู้
ระดับชาติ (O - NET)   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 

นายสุรกิตติ ์สุนิพัฒน์ 93.75 คณิตศาสตร์ 
นายเตชิต วัฒนพฤกษชาติ 87.50 
นายณัฐศิวัช บุญมา 87.50 
นางสาวอภิชญา เกลี้ยงพร้อม 84.38 
นายปุญชศักดิ์ โค้ววชิระเมธาสกุล 84.38 
นางสาวธัญณิชา ธนินทรวรกุล 86.25 ภาษาอังกฤษ 

นางสาวปทิตตา พิชญะธนกร 81.25 
นางสาวเบญญาภา บุญเอก 80.00 
นางสาวอุษณี แสงเพ็ง 83.00 วิทยาศาสตร์ 

นางสาวตะวันฉาย พิศชาติ 76.55 
นายธนพล ทองคนทา 76.25 
นายธนพล ทองคนทา 80.00 ภาษาไทย 

นางสาวอุษณี แสงเพ็ง 78.00 
นางสาวจุฑามาศ นรสิงห์ 78.00 
นางสาวจุฑามาศ นรสิงห์ 60.00 สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม นายธนพล ทองคนทา 60.00 
นายอนุศักดิ ์บุญทวาส 60.00 

 ❖ การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมโลก The 13th World Peace Ethics Contest  
     (World-PEC) 2020   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
The 13th World Peace Ethics 
Contest (World-PEC) 2020 / 
Grade 7-9 (English) 

First place 
winner  

Miss Naran Kotchompoo คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(EP/MEP) 

The 13th World Peace Ethics 
Contest (World-PEC) 2020 / 
Grade 10-2 (English) 

4th place Anunya Buasi   
15th place Sitthichai  Phumlamnao  

 ❖ การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2021  ITMC – International .Talent  
      Mathematics Contest.     

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิชาคณิตศาสตร์ ม. 3 
  

เหรียญเงิน เด็กชายโชติพงษ์ ชูรัตน์ คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 



๑๖ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

❖ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระหว่าง 12 – 26 เมษายน 2564  
(ที่มา: http://www.sci.ubu.ac.th/assets/images/news/sub_1129.pdf) 
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ                
สอวน. มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

ชีววิทยา นางสาววิภาวี  บุญม ี
นางสาววิลาสินี  บุญมี 

คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และคณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   

เคมี นายเจสัน  ชาวสวน 
นางสาวธิญาดา  เกียรติอนุชิต 
นายสิทธิชัย  ภูมิลำเนา 
นางสาวณิชกานต์ สุดเฉลียว  

ฟิสิกส์ นายนนทวัชร์  เหล่าโคตร 
นายปธานิน  ติยวรนันท์ 

ดาราศาสตร์ 
 ม.ต้น 

เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ 
เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน 
เด็กชายณภัทร  จงกฎ 
เด็กชายภูรินท์  รังสี 
เด็กหญิงศุภาวีร์  บันเทิง 
เด็กหญิงญาณิศา  วรกติสิทธิสาธร  

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ                
สอวน. มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

ดาราศาสตร์ 
 ม.ปลาย 

นายนิติธร  พรหมพิลา คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และคณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   

คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย  
เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล 

คณิตศาสตร์ นายกัณฐกะ ณรงค์การดี 
เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ 
เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณปัปสุต 
เด็กชายพีรดนย์  สุริยฉัตร 

   ❖ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบสองระดับประเทศ                                       
   โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง เด็กหญิงอมาดา ภานุมนต์วาที 

เด็กชายเจสัน  ชาวสวน 
คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



๑๗ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

      ❖ การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9(9th TMC :Thailand Mathematics Contest )        
  โดยสมาชิกภาพสหภาพ TMC ประจำประเทศไทย 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เหรียญเงิน เด็กชายโชติพงษ์ ชูรัตน์ คณะครูกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 เหรียญเงิน เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน 
เหรียญทองแดง เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกลุ 

ชมเชย เด็กหญิงปวันรตัน์  ศรีจังอินทร ์
เด็กหญิงจุฑาศินี  ประมวล 

      ❖ โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563  
  (ASMO THAI COMPETITION 2020) โดย ASMO THAI  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เหรียญทองแดง เด็กชายโชติพงษ์ ชูรัตน์ คณะครูกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ชมเชย เด็กหญิงปราณิศา พิลัย 
เด็กหญิงศุภาวีร์ บรรเทิง 

วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 เหรียญทองแดง เด็กชายธราเทพ ติยวรนันท์ 
ชมเชย เด็กชายณธีนนท์ ป้อมหิน 

ด.ช.ภัทรบดินทร์ อัครเกศสกุล 

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 เหรียญเงิน เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล 
เหรียญทองแดง เด็กชายโชติพงษ์ ชูรัตน์ 

ชมเชย เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณปัปสุตต 
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญเรือง 

        ❖ การทดสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
     ประจำปีการศึกษา 2563  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
ความฉลาดรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 

เหรียญเงิน เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

         ❖ การแข่งขันสุนทรพจน์จีน “สะพานภาษาจีน ครั้งท่ี 13” รอบรองชนะเลิศ  
    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันสุนทรพจน์จีน เหรียญเงิน นายวีรภัทร  พุทธสวัสดิ์ นางสาวชลล์ลฤลล์  

เนียมจิตร 



๑๘ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

          ❖ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง          
     ครั้งที ่10 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 – 9 เมษายน  2564 

 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์  
โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

เหรียญทองแดง นายเจสัน  ชาวสวน 
นายปธานิน  ติยวรนันท์ 
นายกิตติเชษฐ์  คำนึง 
นางสาวกัญญาวีร์  พานพรหม 
นางสาวธนัญพร  บุญสาร 

นางประภา สมสุข 
นางมนัสนันท์  ละเลิศ 
นายวัชระ  สิงห์ชฎา 
นายบรรพชิต  โพธิ์บอน 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ประเมินตนเองด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์           
ของผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ด้วยกระบวนที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ ที่มี
คุณลักษณะนิสัย ความรู้และมีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งความเป็น
ศตวรรษที่  ๒๑  และจากการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยวิเคราะห์ประเด็นพิจารณา
ตามมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดของโรงเรียนสตรีสิริเกศ พบว่ามีผลการประเมินดังนี้    
   ๑. ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด เกี่ยวกับ ด้านการเรียนรู้ ด้านการ
ทำงาน และด้านศีลธรรมให้เป็นไปตามคุณลักษณะและค่านิยม ๑๒ ประการ  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมนั้น  ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปนั้น อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100   
   ๒. ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศนั้น พบว่านักเรียน 
จะแสดงออกได้อย่างชัดเจนเหมาะสมในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณี ของจังหวัด ชุมชน หรือหมู่บ้าน  
ที่นักเรียนอาศัยอยู่ นักเรียนจะให้ความร่วมมือ จะเข้าร่วมในกิจกรรมประเพณีต่ าง ๆ ทั้งด้านงานศาสนา และ
งานบุญประเพณีรื่นเริงต่าง ๆ เช่น งานวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกิจกรรมของจังหวัด 
ในงานเฉลิมฉลอง 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ  และเข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา และอ่ืน ๆ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 97.11 อีกทั้งนักเรียน
ยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในทุกโอกาสและทุกกิจกรรมที่ ทางโรงเรียนหรือ
หน่วยงาน ชุมชน  จัดขึ้น  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 95.98   
   ๓. ด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายของนักเรียนโรงเรียน 
สตรีสิริเกศนั้น  นักเรียนสามารถปรับตัวและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้ การทำงาน และการประกอบอาชีพ ที่ชัดเจน ในระดับดีขึ ้นไปนั้น อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม    
ร้อยละ ๑๐๐  
   ๔.  ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ความฉลาดทางอารมณ์  สุนทรียภาพทาง ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา นาฏศิลป์  และการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง ปัญหาทางเพศ นักเรียนมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ  99.15 
และจากการประเมิน น้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ พบว่านักเรยีน
มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  97.68   อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  



๑๙ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

   จากการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน  ๔ ด้าน พบว่าโดยรวม นักเรียนโรงเรียน
สตรีสิริเกศ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3  เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้  
จนส่งผลให้เกิดผลงานต่าง ๆ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน ดังนี้   

           ❖ การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมโลก The 13th World Peace Ethics Contest           
     (World-PEC) 2020  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
The 13th World 
Peace Ethics Contest 
(World-PEC) 2020 / 
Grade 7-9 (English) 

First place winner  Miss Naran Kotchompoo คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(EP/MEP) 

The 13th World 
Peace Ethics Contest 
(World-PEC) 2020 / 
Grade 10-12 
(English) 

4th place Anunya Buasi   
15th place Sitthichai  Phumlamnao  

❖ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาค คณะสงฆ์ภาค 10 
        ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดนครพนม  

 การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การประกวดสวดมนต์หมู่
ฯ ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีม 5 คน ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภททีม
ชายล้วน 

ชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายกนกพล  กว้างนอก 
เด็กชายกิตติธัช  หล้าศรี 
เด็กชายนิธิพัฒน์  สันตะวงค์ 
นายธนากร  ศรกุพันธ์ 
นายอัครินทร์ ทองไม้ 

นางผัสนี พานพรหม 
นางไพลี จันทร์นิยม 

การประกวดสวดมนต์หมู่
ฯ ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีม 5 คน ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภททีม
หญิงล้วน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกนกวลัย  จันทะพันธ์ 
เด็กหญิงบุษกร  วงค์ละคร 
นางสาวเจนิศา  สายเพ็ชร 
นางสาวจุฑามาศ  หาญเสมอ 
นางสาวปิยะพัชร  ดวงตา 

นางผัสนี พานพรหม 
นางไพลี จันทร์นิยม 

 
 
 
 
 
 



๒๐ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

       ❖ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP   
  2021 (ทีม WHAT HAPPEN)  ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
  สิริวัฒนาพรรณวดี  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ เอ็มซีซี ฮอล์  
  ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขัน TO BE 
NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE 
THAILAND 
CHAMPIONSHIP 
2021  
(ทีม WHAT HAPPEN)  
ไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

ชนะเลิศอันดับที่ 4  
ตัวแทนระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวกชพร ธนินบุณยรัตน์ 
นางสาวสุพิชฌาย์  สังกษัตริย์ 
นางสาวพุธิตา  วงค์คำจันทร์ 
นางสาวพรนภัส  สมานชาติ 
นายพลพัฒน์  บุญเกิ่ง 
นางสาวนิภาพร  บุญสิงห์ 
นายชนกนันท์  เกษบุรมย์ 
นายธนารักษ์  บุษบงค์ 
นางสาวนิษฐกานต์  คำเพราะ 
นางสาววรัญญา  แก้วคำ 
นางสาวปริดา  พัดทอง 
นางสาวศิริลักษณ์  คำบุตตา 
นายบุณยวัทน์  แดงวิบูลย์ 
เด็กหญิงชลิตา  พัดทอง 

นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์ 
นายสันติราษฎร์  ไพรป่า 

  ❖ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 คัดเลือกตัวแทนเขต 3 อีสานตอนล่าง   
     ระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
กีฬาวอลเลย์บอล 
 

ชนะเลิศ  
ตัวแทนภาค 3 

นางสาวเพ็ญประภา  ทรารมย์ 
นางสาวนารีรัตน์  บุตรเครือ 
นางสาวรัตนา  ใจเต็ม 
นางสาวพรทิพย์  ก้านท้าว 
นางสาวปิยะนุช  งามชมพู 
นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร 
นางสาวพฤกษชาติ  พิมพว์ันวงศ์ 
นางสาวจิรนันท์  ไกรวิชัย 
นางสาวบุณยานุช  สุวรรณชาติ 
นางสาวมัชฌิมา  แสวงผล 
นางสาวปวีณ์ธิดา  วงศา 
นางสาวอนันตญา  นิยมพันธ์ 

นายประโยชน์  รังสี 
นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์ 
นายดำรงฤทธิ์  จันทรา 

 
 
 



๒๑ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

  ❖ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
     รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดนครพนม 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขัน
วอลเลย์บอล  

ชนะเลิศ นางสาวเพ็ญประภา  ทรารมย์ 
นางสาวนารีรัตน์  บุตรเครือ 
นางสาวรัตนา  ใจเต็ม 
นางสาวพรทิพย์  ก้านท้าว 
นางสาวปิยะนุช  งามชมพู 
นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร 
นางสาวพฤกษชาติ  พิมพว์ันวงศ์ 
นางสาวอัมรัตน์  ยอดโพธิ์ 
นางสาวบุณยานุช  สุวรรณชาติ 
นางสาวมัชฌิมา  แสวงผล 
นางสาวปวีณ์ธิดา  วงศา 
นางสาวอนันตญา  นิยมพันธ์ 

นายประโยชน์  รังสี 
นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์ 
นายดำรงฤทธิ์  จันทรา 

   ❖การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA.U. 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16                   
    (ปีท่ี 36) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 กันยายน 2563  
    ณ จังหวัดชัยภูมิ 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันวอลเลย์บอล
เยาวชน PEA.U. 18 ป ี 

ชนะเลิศ นางสาวเพ็ญประภา  ทรารมย์ 
นางสาวนารีรัตน์  บุตรเครือ 
นางสาวรัตนา  ใจเต็ม 
นางสาวพรทิพย์  ก้านท้าว 
นางสาวปิยะนุช  งามชมพู 
นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร 
นางสาวพฤกษชาติ  พิมพว์ันวงศ์ 
นางสาวจิรนันท์  ไกรวิชัย 
นางสาวบุณยานุช  สุวรรณชาติ 
นางสาวมัชฌิมา  แสวงผล 
นางสาวปวีณ์ธิดา  วงศา 
นางสาวอนันตญา  นิยมพันธ์ 

นายประโยชน์  รังสี 
นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์ 
นายดำรงฤทธิ์  จันทรา 

   
 
 
 
 
 



๒๒ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 ❖ การแข ่งข ัน 3x3 ส ิงห ์  แชมเป ียนช ิพ ระด ับภ ูม ิภาค ว ันท ี ่  10 ธ ันวาคม 2563  
       ณ จังหวัดขอนแก่น 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขัน
บาสเกตบอล ประเภท 
3x3 ทีมหญิง 

ชนะเลิศ นางสาวอัญชนา  วรรณทวี 
นางสาวปิยะวรรณ  วงศ์แหวน 
นางสาวปายฟ้า  โนรินทร์ 
นางสาวลินลนี  เกษศิริ 

นายพีรกานต์  หมวดแก้ว 

 
   จากผลการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นข้างต้น  
โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้ได้ระดับยอดเยี่ยมนั้น  ทางโรงเรียนได้มีการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนทั้งสองด้าน อย่างชัดเจนไว้ในกรอบกลยุทธ์การบริหารจัดการ โดยกำหนด
เป็นนโยบายของโรงเรียนในการที่จะพัฒนาผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และให้ผู้เรียนคุณลักษณะที่   
พึงประสงค์เป็นบุคคล แห่งศตวรรษที่  ๒๑ บนวิถีความพอเพียง  อีกทั้งยังกำหนดเป็นเป้าประสงค์ (Goals) 
ของโรงเรียนที่จะให้ผู ้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทางด้านนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน  มีทักษะ
วิเคราะห์สื่อเทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ ที่มีคุณลักษณะนิสัย ความรู้และมีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งความเป็นศตวรรษที่  21  ซึ่งการกำหนดทิศทางเหล่านี้ได้รับความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย ไม่ว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้ปกครองนักเรียน 
ชุมชน และตัวนักเรียนเอง ได้รับรู้แนวทางการพัฒนาและหาข้อสรุปร่วมกัน จนเกิดรูปแบบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่เรียกว่า 5 - Step Model  อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม/โครงการที ่สนองตอบ
นโยบาย  กลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน อย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน  มีการแต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  ตรวจสอบได้  มีการ
รายงานและสรุปผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารในทุกกิจกรรม/โครงการผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ 
มีการติดตามผล และประเมินผลการดำเนินงานในรูปแบบ SSK Model  ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานของ
โรงเรียนสตรีสิริเกศในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และจากการผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น โรงเรียน
ได้มีโครงงาน/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
เป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  โดยมีโครงการ/กิจกรรมหลักดังนี้   
  ➢ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑  โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   
   1. ส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงาน สะเต็มค่ายวิชาการ ค่ายทักษะชีวิต วิชาศึกษาค้นคว้า
อิสระและสร้างองค์ความรู้ เพื่อกระบวนการแก้ปัญหาเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมใช้แก้ปัญหา
การดำเนินและดำรงชีวิตในชุมชน  
   2. ส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ศึกษาแหล่งเรียนรู้และ
สถานประกอบการ ตลาดนัดวิชาการและวิชาชีพเปิดโลกกว้างทางการศึกษา และส่งเสริมการหารายได้
ระหว่างเรียน  
   3. ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา มีความรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  
   4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
 



๒๓ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

   5. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา การสื่อสารและความสามารถด้านการคิดคำนวณ  
   6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานนวัตกรรมผ่านการนำเสนอผลลัพธ์บนเวทีศักยภาพตามความ
ต้องการของตนเองและชุมชน  
   7. ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน  
   

 ➢ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   
๑. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

  ➢ โครงการพัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีกิจกรรม
หลักดังนี้   
   ๑. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึก รักบ้านเกิดอนุรักษ์          
ความเป็นไทย 
   ๒. กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมบนพื้นฐาน
ของความเป็นประชาธิปไตย 
   และจากกระบวนการ  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนดังกล่าว ได้ส่งผลให้โรงเรียนสตรีสิริเกศ            
มีผลการประเมินคุณภาพภายในและประเมินตนเอง ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

๒. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
   โรงเรียนสตรีสิริเกศได้กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ปีงบประมาณ  2561 – 2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะ  4 ปี  โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน กำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร ดังนี้    

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21  ซึ่งทางโรงเรียนได้มีแนวทางการพัฒนาโดย 
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การทำงานและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และรู้เท่ าทันการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  พัฒนาคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ด้านการทำงาน  ด้านศีลธรรม ให้เป็นไปตามคุณลักษณะตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและค่านิยม 12 ประการ  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนำผลการประเมิน
ระดับชาติมาปรับปรุงพัฒนาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมใน
แต่ละปี ในด้านความรู้  ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ  O – NET      
ม.3 และ ม.6  ในสาระการเรียนรู้หลักสูงกว่าระดับประเทศ    

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน  โดยมีเป้าประสงค์ ให้โรงเรียนมี 
แผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนมีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของผู้เรียน 
และมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์  มีระบบสื่อเทคโนโลยี การเข้าถึงองค์ความรู้  รองรับการพัฒนา
กลุ่มศักยภาพของผู้เรียน   
 
 



๒๔ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 
  3. พัฒนาศักยภาพ  โดยโรงเรียนให้การสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้รองรับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning ผ่านกระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและ
สะท้อนผลอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  และให้ครูมีการบันทึกผลการเรียนรู้
และวิจัยชั้นเรียน ที่แสดงศักยภาพทักษะความรู้ และคุณลักษณะนิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชา
ในแต่ละกลุ่มศักยภาพของผู้เรียนที่นำผลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล        
ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

1) มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ (ม.๑ – ม.๖) 
(ระดบัคุณภาพยอดเยี่ยม) 

ร้อยละ  93.43 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศที่ ๒ และความสามารถในการคิดคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

1.1  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการประเมินความสามารถในการอ่าน  

         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 98.89    
      สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ  0.89  (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 98)   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

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

99.29
86.75 91.49 96.90

56.79

99.27

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา



๒๕ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

1) มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ (ม.๑ – ม.๖) 
(ต่อ) 
 
 

1.2) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการประเมินความสามารถในการเขียน 

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
➢ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ 99.77   

       สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ  1.77  (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 98)   
   

 
 

1.3) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ 100   

        เท่ากับเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด  (เกณฑ์ท่ีโรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 100)   
 

 
 

 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

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

97.41 89.96 95.40
83.94 90.71 87.80

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการเขียน

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

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

97.41 89.96 91.26 89.60

61.61
78.87

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา



๒๖ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

1) มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ (ม.๑ – ม.๖) 
(ต่อ) 
 

1.4) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการประเมินความสามารถใน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ ตั้งแต่          
ระดับดีข้ึนไป   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 89.01  
     สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ  9.01  (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ ร้อยละ 80)   

 
 
1.5) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศที่สอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ                     

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.98   
     สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 15.98 (เกณฑ์ท่ีโรงเรียนตั้งไว้ ร้อยละ 75)   

 
 

 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐

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

ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีม่ีผลการประเมินความสามารถ                      
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐

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

ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีม่ีผลการประเมินความสามารถ
ในการสื่อสารสองภาษา

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา



๒๗ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

1) มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ (ม.๑ – ม.๖) 
(ต่อ) 
 

1.6) ร้อยละของจำนวนนักเร ียนที ่มีการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ     ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 81.90  
        สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 80)   
 

 
 

2) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
ว ิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
(ม.๑ – ม.๖)  
(ระดบัคุณภาพยอดเยี่ยม) 

ร้อยละ  90.21 
 

2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ     ตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.21  
     สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 0.21  (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 90)   
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีม่ีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

3) ความสามารถใน 

การสร้างนวัตกรรม 
(ม.๑ – ม.๖) 
 

3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ     ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ 90.82  
     สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 0.82  (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 90)   
 

 
 

4) ความสามารถใน 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
 

 

4. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จำแนกตามระดับคุณภาพ   

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 95.15  
      สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 0.15  (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 95)   
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในสร้างนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

๕) ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

(ระดับคุณภาพดีเลิศ) 

๕.ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   
จำแนกตามระดับคุณภาพ  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  ร้อยละ 78.10  
     สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 2.6  (เกณฑ์ท่ีโรงเรียนตั้งไว้ ร้อยละ 75.50)   
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

๕) ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
(ระดบัคุณภาพยอดเยี่ยม) 
  

6. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ จำแนกตามคะแนนเฉลี่ย 

➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (สูงกว่าประเทศทุกรายวิชา)  
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คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัดกระทรวง คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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๓๐ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

๕) ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
(ระดบัคุณภาพยอดเยี่ยม) 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O - NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  จำแนกตามคะแนนเฉลี่ย 

➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (สูงกว่าประเทศทุกรายวิชา) 
  

 
 

6) มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

(ระดบัคุณภาพยอดเยี่ยม) 
 

7. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด (เกณฑ์ท่ีโรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 90)   
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คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด(ทุกสังกัด)
คะแนนเฉลี่ย สังกัดกระทรวง คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

(ระดบัคุณภาพยอดเยี่ยม) 
 

8. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ   

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  

➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100  
     เท่ากับเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 100)   
 

 
   
9. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีค่านิยม 12 ประการ ตามที่สถานศึกษากำหนด           
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  
จำแนกตามระดับคุณภาพ   ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100  
     เทา่กับเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 100)   
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ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
(ระดบัคุณภาพยอดเยี่ยม) 

10. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ จำแนกตามระดับ
คุณภาพระดับดีขึ้นไป 

➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 95.98  
     สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ  0.98  (เกณฑ์ท่ีโรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 95) 

 
11.ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 97.11  
     สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ  2.11  (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 95)   
 

 
 

๐
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐

๑๐๐

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

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

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



๓๓ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 

ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

3) ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย  

(ระดับยอดเยี่ยม) 

12. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีทักษะยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ         
ความหลากหลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100  
      สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 10 (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 90)   
 

 
 

4) สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

13. ร้อยละของนักเรียนที ่มีน้ำหนัก ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 97.68  
        ต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด ร้อยละ 0.32  (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 98)   
 

 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

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

ร้อยละ

ช้ัน ม.๑ ช้ัน ม.๒ ช้ัน ม.๓ ช้ัน ม.๔ ช้ัน ม.๕ ช้ัน ม.๖
น้่าหนัก 96.70 93.80 95.40 95.62 99.11 95.45
ส่วนสูง 97.88 93.38 97.93 97.63 97.50 97.27
สมรรถภาพทางกาย 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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ประเด็น ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา/ตัวชี้วัด 

4) สุขภาวะทางร่างกาย
และล ักษณะจ ิตส ังคม 

(ต่อ)  
(ระดับยอดเยี่ยม) 

14. ร้อยละของนักเรียนที่มคีวามฉลาดทางด้านอารมณ์   
➢  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100  
       สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 2  (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 98)   
 15. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ
ตามจินตนาการ   
➢ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 97.45  
       สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 2.45  (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 95)   
16. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข 
หลักเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่ออบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง  ปัญหาทางเพศ   
➢ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100  
       สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 5  (เกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 95)   
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ร้อยละ

ความฉลาดอารมณ์ 

สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข
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๓. จุดเด่น 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีการรายงานผลในทุกด้านปรากฏชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผู ้เรียน ซึ ่งผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและสื ่อสารได้ในระดับยอดเยี ่ยม 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  เนื่องจากโรงเรียนมีระบบคัดกรองการอ่านที่ชัดเจน  
มีแบบประเมินการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเกณฑ์ที่ชัดเจน มีห้องศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ช่วย
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมการอ่านตำราภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย แล้วนำมาเขียนบันทึกความดี  
การจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน  โรงเรียนได้จัดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานยุโรปหรือ CFR และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program 
เข้าทดสอบ TOEFL, IELTS หรือ CUTEP เพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ โรงเรียนมีห้องเรียน
พิเศษภาษาท้ังภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว และภาษาเขมร เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียน
โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษามาให้ความรู้ นักเรียนทั้งเรียนพิเศษทางด้านภาษาจีน และ
ภาษาญี่ปุ่นสามารถพัฒนาตนเองได้ในระดับที่พอใจ ในการประเมินการคิดคำนวณ มีเครื่องมือที่ชัดเจนในการ
ประเมินมีการเทียบผลที่ชัดเจนและสร้างแรงจูงใจในการทำข้อสอบ อีกทั้งยังมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สื่อในการพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นักเรียนไดพั้ฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ชุมชน (Community Innovation Project Presentation : CIP) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โรงเรียน 
มีพื้นที่นวัตกรรมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – 3 และมีศักยภาพทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ
และอ่ืน ๆ มีทักษะการใช้ชีวิต สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับประเทศทุก
กลุ่มสาระ และมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET ) ในวิชา
คณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน  ภาษาอังกฤษ 1 คน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O – NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศในวิชาทุกรายวิชา   อีกทั้งนักเรียน
สามารถสื่อสารภาษาที่สอง ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับยอดเยี่ยมตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด  
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่โรงเรียนใช้ด้วยกระบวนการบันได (5 – Step Model) ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นั่นเอง     
   นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะชีว ิตและแสดงออกอย่างโดดเด่น                  
มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬาและนันทนาการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีทักษะใน
การทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต  มีความ
ขยันอดทน และมีความสุขในการทำงาน อีกทั้งนักเรียนยังให้มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนและท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง  ๆ จัด
ขึ้นด้วยความเต็มใจและเสียสละ  ซึ่งจากผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว เกิดจากการที่โรงเรียนมีการวางแผนและกำหนด
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  โดยโครงการ/กิจกรรมที่รองรับอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรมและมีการรายงานผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจำปี  
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๔. จุดควรพัฒนา 
จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนควรมีการกำกับนิเทศติดตามการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระ ร่วมวางแผนและกำหนดทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน อย่างเป็น
รูปธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายการฝึกอบรมทักษะ อ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย        
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทำ team teaching ระหว่างครูไทยและครูต่างชาติโดยให้เจ้าของภาษามาร่วม
จัดการเรียนการสอน แลเชิญวิทยากรที่เป็นเจ้าของภาษาร่วมสอนออนไลน์ และในกรณีที่เกิดสภาวะคับขัน 
เช่น ในสถานการณ์ การแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 โรงเรียนควรเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกรายวิชา  และกระตุ้นให้มีความพร้อมในการเรียนอย่างต่อเนื่อง     
เชิญวิทยากรมาให้ความรู ้และพัฒนานักเรียนในทุกด้านควบคู ่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม            
และจิตสาธารณะ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้ครอบคลุมทุกคนตามศักยภาพ  และพัฒนาให้ผู้เรียนมีให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกปีการศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET)  ม.3 และ  ม.6      
ให้สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  พัฒนาให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการสื ่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศที่สองให้สูงขึ้น  เร่งพัฒนาให้มีทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้
นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ทำงานและการเรียนรู้ที่หลากหลาย   
 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

 หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
1. รายงานผลการประเมินทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสาร 
และคิดคำนวณ 

• รายงานการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

• รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการคิดคำนวณ  
ปีการศึกษา 2563 

 

 
http://gg.gg/uel3l 

 

2. รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

• รายงานสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  
(ตัวชี้วัดที่ 2) ปีการศึกษา 2563 

• รายงานผลการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS) และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ปีการศึกษา 
2563 (Independent Study & Community 
Innovation Project Presentation 2020)  

 

 
http://gg.gg/uel5j 

 
 

 

 



๓๗ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
• เว็บไซต์เวทีศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (http://is63.ssk.ac.th)เว็บไซต์
เวทีศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (http://is63.ssk.ac.th) 

 

http://is63.ssk.ac.th  
 

3. รายงานผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
• รายงานผลการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(IS) และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ปีการศึกษา 
2563 (Independent Study & Community 
Innovation Project Presentation 2020)  

 

 

 

http://gg.gg/uel66 
 

4. รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

• รายงานสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  
(ตัวชี้วัดที่ 4) ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

http://gg.gg/uel7c 
 

5. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
• รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
• รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 

 

http://gg.gg/uel8c 
 

6. รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O - NET 
• รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O - NET) ม.3 ปีการศึกษา 2563 
• รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O - NET) ม.6 ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

http://gg.gg/uel8w 
 

 

 

 



๓๘ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
7. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

• รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 
http://gg.gg/uel9o 

 

8. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

• รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียน  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

• สรุปผลการประเมินค่านิยม 12 ประการ 

 

 

http://gg.gg/uelb8 
 

9. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

• รายงานสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  
(ตัวชี้วัดที่ 11) ปีการศึกษา 2563 

 

 

http://gg.gg/uelcs 
 

10. รายงานผลการประเมินผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและความหลากหลาย 

• รายงานผลการประเมินผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่าง ปีการศึกษา 2562 - 2563 

 

 

http://gg.gg/ueldc 
 

11. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และอารมณ์ฯ 

• รายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ 
• รายงานสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  

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

 
 

 

http://gg.gg/uelds 
 

 

 



๓๙ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

1. หลักฐานสนับสนุน :   
โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้   
การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม  

โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้ “รูปแบบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยใช้ SSK – MODEL” เพ่ือพัฒนาองค์กร ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา แล้วนำมาสังเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน 
การศึกษา เป้าหมาย ตามนโยบาย กลยุทธ์และตัวชี ้ว ัดของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนานวัตกรรม“รูปแบบระบบการประกันคุณภาพการภายในโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
โดยใช้ SSK-MODEL” 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

    ขัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
    ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Setting the  

Education Administration Standard) 
    ขั้นตอนที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ (Setting the Strategies) 
    ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (Creating Education  

Quantity Development Plan)  
    ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Creating Operational Plan) 
    ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Assessment and  

Examination of Educational Quality) 
    ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผลการดำเนินการและรายงานผล (Follow up and Report) 
 ขั้นตอนที่ 3 นิเทศ ติดตาม กำกับ และการประเมินผล  
  โรงเร ียนสตร ีส ิร ิ เกศใช ้ SSK-Model เป ็นเคร ื ่องม ือในการน ิเทศ กำกับ ต ิดตาม และ                     
การประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 
   ภาพประกอบที่ 1 แสดงรูปแบบระบบการประกันคุณภาพการภายในโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
โดยใช้ SSK-MODEL 
 
 
 
 



๔๑ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

การนำไปใช้ 
  โรงเรียนสตรีสิร ิเกศได้นำ รูปแบบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้              
SSK-MODEL ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ 3 กำหนดให้
สถานศึกษาดำเนินการ 7 ขั้นตอน ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ 
ทั้งด้านผู้เรียนที่คำนึงถึงความเป็นพลโลก ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสากล ด้านการพัฒนา
ครู และด้านการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาที ่เก ิดขึ ้นใช ้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้  
(Professional Community Learning หรือ PLC ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาท้ังระบบ  มีการจัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 4 ปี การนำแผนสู่
การปฏิบัติ ผู ้บริหารโรงเรียนได้กำกับให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรมที่ขับเคลื่อนความสำเร็จต่อวัตถุประสงค์สำคัญเชิงกลยุทธ์อย่ างครบถ้วน มีการกำหนดตัวชี ้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน  เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินการที่เป็นเลิศตามที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ถือเป็นคุณค่าของผล
การจัดการศึกษาที่ใช้สนับสนุนในการจัดการศึกษา ดังภาพประกอบที่ 1 

  การจัดทำแผนกลยุทธ์  
   โรงเรียนสตรีสิริเกศ บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ จากบนลงล่าง (Top-down Approach) และ
การวางแผนจากล่างขึ ้นบน (Bottom-up Approach) ผสมผสานกันแบบมีส่วนร่วม แล้วจึงกำหนดเป็น                
กลยุทธ์หลักก่อนที่จะนำไปบริหารจัดการโครงการ  และดำเนินการให้เกิดผลตามแผนงาน  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

 
      ภาพประกอบที่ 2 แสดงกระบวนการวิเคราะห์ SWOT 

 
 
 



๔๒ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

  การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนที ่มีอิทธิพลต่อการ
ให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน การทบทวนผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมาโดยนำผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีงบประมาณ 2561 – 2564 แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ สารสนเทศของโรงเรียน
สตรีสิริเกศรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นที่ประสบความสำเร็จ ไม่ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมาย แล้ว
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พิจารณาปัจจัยที่เป็นโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ        
ที่ควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้  และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ แล้วสรุปเป็นปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลที่นำไปกำหนดทิศทางการจัด
การศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยคณะกรรมการที่  โรงเรียน
สตรีสิริเกศ มอบหมายร่วมกันอภิปรายและสรุปด้วยหลักฉันทามติและหลักการทางสถิติ    
  

  ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Setting the Education  
Administration Standard) 

ภาพประกอบที่ 3 แสดงกระบวนการกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 การกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมโดย
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู 
ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  เริ่มจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื ่อสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื ่อชี ้แจง
กระบวนการจัดทำมาตรฐานการศึกษา และประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ แล้วจึง
ร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาของมาตรฐานการศึกษาของประเทศ  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในกระทรวง ศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก หลักสูตรสถานศึกษา อัตลักษณ์  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และนโยบาย ของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อกำหนดเป้าหมายและความต้องการของโรงเรียน แล้วจึงกำหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กำหนดตัวบ่งชี้และตัวชี้วัด เป้าหมายเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ แล้วร่วมกันตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษากับตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด  
และค่าเป้าหมาย ที่ตรงตามความต้องการของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ หรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้องให้ทบทวนแล้ว
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมและสอดคล้อง จึงนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน                
สตรีสิริเกศ และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน 3 มาตรฐาน  



๔๓ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

26 บ่งชี้ 51 ตัวชี้วัด เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษามีการทบทวนผลการดำเนินการแล้วปรับปรุงแก้ไข ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 3 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ 51 ตัวชี้วัด แล้วสื่อสารให้บุคลกรภายใน โรงเรียนสตรีสิริเกศรับรู้
ร่วมกันในการประชุมประจำเดือน  ส่วนบุคลากรภายนอก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ดำเนินการเผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์ เวปไซต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ภาพประกอบที่ 4 แสดงกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ 

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ (Setting the Strategies)  
 การกำหนดกลยุทธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ดำเนินแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบและดำเนินการ
กำหนดกลยุทธ์ เริ่มจากศึกษาผลการ SWOT  เพ่ือนำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของโรงเรียน และ
วิเคราะห์บริบทของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการสาธารณะทางการศึกษา ทั้งปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก สถานภาพของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ว่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ ยืนอยู่จุดใด และศึกษาทิศทางการ
จัดการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อนำข้อมูลมากำหนดกรอบกลยุทธ์ของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระยะ
ยาว 4 ปี โดยระบุจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลต่อตัวผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
เกิดกับครู เกิดกับ โรงเรียนสตรีสิริเกศ และและเกิดกับชุมชน ประกอบด้วย กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์
ระดับแผนงาน กลยุทธ์ริเริ่มที่นำไปสู่การกำหนดกิจกรรม โครงการ ก่าหนดวัตถุประสงค เชิงกลยุทธ์ กำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เป็นจุดเด่นในการให้บริการทางการศึกษาของ โรงเรียน                
สตรีสิริเกศตามหลัก Balanced Scorecard 4 มุมมอง ได้แก่ ดานผู ้เรียน ดานระบบการจัดการศึกษา             
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา และดานการบริหารจัดการของโรงเรียน ที่เน้นการให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การดำเนินงานตามกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบหมายร่วมกันอภิปรายจากบน               
ลงล่าง (Top-down Approach) และการวางแผนจากล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach) แบบมีส่วนร่วม
และสรุปด้วยหลัก ฉันทามติ เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติต่อไป 
 
 

 



๔๔ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  ภาพประกอบที่ 5 แสดงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนสตรีสิร ิเกศ ได้ดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการ โดยให้ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  ชุมชน  ภาคีเครือข่าย
และโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและกำหนดแนวทางทิศทางการจัดการศึกษา  
ตามกรอบระยะเวลา 4 ปี ตั้งค่าเป้าหมายของแต่ละปีให้สูงขึ้น แสดงถึงความท้าทายในการจัดการศึกษา  
ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  และนำผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก มาเป็นข้อมูลฐาน (Baseline data) ในการจัดการศึกษาและ 
นำผลมาวิเคราะห์  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม  

การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแผนปฏิบัติงาน 

     
          ภาพประกอบที่ 6 แสดงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 

    
 



๔๕ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

    การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เริ่มจากการทบทวนแผนงาน กิจกรรม โครงการ ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย ความเชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการในแต่ละแผนงาน กิจกรรม และ
โครงการ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในรอบการดำเนินการของแผนที่ผ่านมา พิจารณา
ผู้รับผิดชอบทั้งระดับแผนงาน  โครงการ และกิจกรรม โดยยึดหลักศักยภาพของบุคคล บทบาทหน้าที่ตาม
โครงสร้างฯ และพิจารณาการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน คณะกรรมการได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ
ประจำปีตามรูปแบบที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ถือปฏิบัติ นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา หากมีประเด็นที่ต้อง
ปรับแก้ คณะกรรมการฯ ได้นำกลับมาปรับแก้อีกครั้งเพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบโดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้รายงานชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจทั้ งแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี แล้วประกาศใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อสิ้นปี
การศึกษามีการทบทวนผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรม  

  ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

 
ภาพประกอบที่ 7 แสดงกระบวนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 
 โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีระบบการปรับปรุงและการวัดผลการดำเนินการโดยใช้ SSK-Model 
เป็นกรอบหลัก ในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล ที่ใช้กำกับ นิเทศ การปฏิบัติงานของงานประจำ
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน และกิจกรรมโครงการภายใต้แผนกลยุทธ์   2 ระบบ คือ ระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน และการดำเนินกิจกรรม โครงการ แผนงาน และระบบประเมิน
ประสิทธิผล ดังภาพ 



๔๖ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 
ภาพประกอบที่ 8 แสดงระบบกำกับติดตามของโรงเรียน 

 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินตนเองเป็นระยะๆ โดยคณะผู้บริหาร  

คณะครูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการประเมินกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารเป็นระยะๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา โดยใช้ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่กำหนดขึ้น เป้าหมายและตัวชี้วัดการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ .ศ. 2560 ปรับปรุง พ.ศ.2562      
การบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน(SBM) และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
โดย สมศ.เป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ การจัดการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผลการดำเนินการและรายงานผล 

ภาพประกอบที่ 9 แสดงกระบวนการติดตามผลการดำเนินการและรายงานผล 



๔๗ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การติดตามผลการดำเนินการและรายงานผล การประกันคุณภาพภายใน  ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนา โดย
เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนตระหนักและร่วมมือกันทำอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันเป็นทีม 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภา พภายใน
สถานศึกษา  กำหนดระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้  กำหนดวิธีการประเมิน ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ  เตรียม
เครื่องมือที ่ใช้ในการประเมิน วางแผนการเก็บข้อมูล  วางแผนการวิเคราะห์  และสรุป รายงานผลเพ่ือ
ปรึกษาหารือ  วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
สตรีสิริเกศ โดยคณะกรรมการที ่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน  และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน               
3  ท่าน  และทบทวนสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา นำผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาแจ้งในที่ประชุมครู  พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์  วางแผน  การแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน
ในส่วนที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา และดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุผลหรือไม่  เมื ่อโรงเรียนสตรีสิริเกศ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา            
เสร็จแล้ว  ได้จัดทำรายงานผลการประเมิน พร้อมสรุปจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ            
ให้หน่วยงานต้นสังกัด  ผู้เกี่ยวข้อง  และสาธารณชนทราบ 
   

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ  
 1. การเผยแพร่ 

  1.1.1 ขยายผลต่อโรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมือง และโรงเรียนในเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28  
  1.1.2 เว็ปไซต์โรงเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ (http://www.ssk.ac.th) 

1.1.3  เว็ปไซต์งานแผนงาน (plan.ssk.ac.th) 
2.การยอมรับ 

2.2.1 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ผลการประเมิน อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน  
   2.2.2 โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มาศึกษาดูงาน “การบริหาร 
จัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล” ของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นต้น  

  2.2.3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก                 
ท่าน ดร.รัตติกร  ทองเนตร  และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29         
มาศึกษาดูงาน และร่วมรับฟัง “การนำเสนอผลงานผู้บริหาร ครู ในรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC 
AWARDS)” ของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

2.2.4 โรงเรียนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ ( OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9  ปีการศึกษา  
2562 (วันที่ 1 – 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ  อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก) ระดับชาติรางวัลรอง
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ  
  2.2.6  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมยกระดับ โรงเรียนดีมีที่ยืน ประจำปี 2563             
ระดับ 2 ดาว  
  2.2.7  โรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                           
ระดับ 3 ดาว ประจำปีการศึกษา 2563             
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  การประเมินตนเองในด้านกระบวนการบริหารและจัดการ ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ พบว่า   
   1. โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับเอกลักษณ์  เชื่อมโยง       
ไปสู่พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กรที่รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและประเทศ อย่างชัดเจนโดย
ปรากฏในแผนพัฒนาค ุณภาพการจ ัดการศ ึกษา แผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ี  มาตรฐานการศ ึกษา                    
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   2. โรงเรียนสตรีสิริเกศมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้การบริ หาร จัด
การศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์  ซึ ่งมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม                
มีร ูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ มีค่านิยมที ่ย ึดถือปฏิบัติร ่วมกัน  โดยกำหนดให้เป็น
องค์ประกอบสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่เรียกว่า SSK – Model 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนา
ผู ้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา จนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน (OBECQA)   และเป็นต้นแบบในการบริการจัดการของ สพม.๒๘  จากหลักการบริหารจัดการ
ข้างต้นโรงเรียนจึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กำหนดทิศทางการดำเนินงาน
โครงการเพื่อสนองตอบกลยุทธ์ การบริหารจัดการ โดยทุกส่วนทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้เปิด
โอกาสให้สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ  กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด  ความต้องการการจัดการศึกษา และเป็นพ่ี
เลี้ยงการพัฒนาสาระเนื้อหารายวิชา ทั้ง ๒ ภาคเรียน  และหน่วยงานข้างต้นยังสนับสนุน แหล่งเรียนรู้สำหรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วย  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียน  และจากประเมินด้านความพึงพอใจการให้บริการของ
โรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓  พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับดี และจากผลดังกล่าวยังสะท้อนไปถึง
โรงเรียนได้ใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ        
ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษามีการกำหนด  คณะกรรมการ
รับผิดชอบและมีแผนการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร   จัดทำมาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและ
สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด  มีการดำเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กำหนด  มีการ
ประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณชน มีการนำผลการประเมิน
คุณภาพภายในไปใช้ ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา 
ส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ในวันที่        
26 – 28 พฤศจิกายน 2562 มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน อีกทั้งโรงเรียนยังมี
ระบบนิเทศ กำกับติดตามที ่แสดงถึง  ความก้าวหน้าของพันธกิจและเป้าประสงค์ การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐  ซึ่งโรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ  การนิเทศภายในโรงเรียน  มีการ
กำหนดกรรมการผู้รับผิดชอบ  มีปฏิทินการปฏิบัติงานดำเนินงานนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคน  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกงานภายใต้โครงสร้างบริหาร  มีบันทึกรับการนิเทศภายใน แล้วยังนำผลการนิเทศ
ไปใช้พัฒนางานและเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม  และจากการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓  พบว่า มีการรายงาน
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสะท้อนผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  ของโครงการ/
กิจกรรมให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องทุกโครงการ และจากผลการรายงานดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้และ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไปได้เป็นอย่างดี 
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   ๓. ด้านการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนได้จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน ที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
ประกอบด้วยผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา              
มีโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง ฯ  ตอบสนอง
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการกำหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น   รายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่จัดในหลักสูตรมีการจัดลำดับเนื้อสาระ  ความยากง่าย  ความซับซ้อนและ          
มีการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม  มีแผนการ
เรียนที ่หลากหลายสอดคล้องกับกลุ ่มศักยภาพผู้เรียนให้ผู ้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและ           
ความสนใจ  รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ เหมาะสมตามโครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียนและผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความต้องการ  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเพ่ิมเติม
ตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา  รายวิชาเพิ่มเติมมีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย  ๒ รายวิชามี            
การประเมินและการติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน  มีการทบทวน
หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร  ผลการวิจัยชั้นเรียนของ                
ครู และโรงเรียนยังมีระบบงานแนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ  แนะแนวทักษะชีวิต  มีการจัดทำระเบียน
สะสมและแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ (Career Path Portfolios) 
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้เป็นผลดีให้กับผู้เรียนได้รู้ตัวตนและแนวทางการดำเนิน
ชีวิตของตนเอง สามารถเลือกเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดีและทางโรงเรียนยังได้มี
แนวทางในการวางแผน ออกแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาหน้าได้เป็นอย่างดี   
   ๔. ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครู สวัสดิการเป็นรายบุคคล และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยโรงเรียนได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครู
และบุคลากรอย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องกับครู
ทุกคน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีการติดตาม  ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ  พัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล  รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งปรากฏอยู่
ในรายงานการไปราชการ  อบรมสัมมนาของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คำสั่งการไปราชการของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน  
   ๕. ด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโรงเรียน
มีการกำหนดแนวทาง  วางแผนการบริหารจัดการ มีปฏิทินใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติต่าง ๆ และแจ้งล่วงหน้า
อย่างชัดเจน  ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากระบบ eoffice.ssk.ac.th ของโรงเรียน  โรงเรียนมีอาคารสถานที่  
และสิ่งอำนวยความสะดวก  จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้หรือจัดทำผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) 
สะดวกพร้อมใช้งาน อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม  พร้อมใช้ประโยชน์ และมีการติดตาม ตรวจสอบ
การใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  มีการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการ
สรุปประเมินรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในทุกภาคเรียน  และทางโรงเรียนยังจัดให้มี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ที่นำระบบเทคโนโลยีเข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และมีห้องน้ำ  โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องสมุดครบทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและ      
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง  มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของพระราชา ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    



๕๐ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

   ๖. ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  
โดยครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช้เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการบันทึก
การใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์  บันทึกหลังแผน รายงานการใช้สื่อ  และจากการประเมินตนเอง พบว่าครูใช้สื่อ
เทคโนโลยี  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมและโรงเรียนยังมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง  เป็น
ปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์กรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล
ย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัย  มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจบุัน  
จากการประเมินคุณภาพภายในด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
  จากการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในด้าน
กระบวนการบริหารและจัดการ ใน ๖ ประเด็นพิจารณา พบว่าโดยรวมโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และจากผลการดำเนินงานในด้านกระบวนการบริหารและจัดการ ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้  

➢ ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา   
1. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ผลการประเมิน อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน  

2. รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 

3. รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562  (วันที่ 1-5  
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก) ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
สถานศึกษายอดเยี่ยม  ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ  

4.  โรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                            
ระดับ 3 ดาว ประจำปีการศึกษา 2563 

5. โรงเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมยกระดับ โรงเรียนดีมีที่ยืน ประจำปี 2563 ระดับ 2 ดาว 
     ➢ ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร 
       ➢ นายสมศักด ิ ์  น ันทว ิส ิทธ ิ ์   ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียนสตร ีส ิร ิ เกศ ได ้ร ับพระราชทาน
เครือ่งราชอิสริยาภรณ์  ประถมาภรณ์มงงกฏไทย (ป.ม.) ลำดับชั้นที่ 1 ประเภทชั้นสายสะพาย   

   ➢ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา   

1. นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ   ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม   

2. นายนิธิศ  สายเชื้อ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษา          
ขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอ 

3. นายเทพปทาน  สีแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 

  



๕๑ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

   จากผลการพัฒนาที่เกิดข้างต้น  เกิดจากการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม โดยใช้ 
“รูปแบบระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยใช้ SSK – MODEL” และผู้บริหารโรงเรียน
ได้นำเกณฑ์ OBECQA ซึ่งใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยใช้กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ  
ทั้งด้านผู้เรียนที่คำนึงถึงความเป็นพลโลก ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสากล ด้านการพัฒนา
ครู และด้านการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาที ่เกิดขึ ้นใช ้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเร ียนรู้  
(Professional Community Learning หรือ PLC  ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาทั้งระบบ มีการจัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ ๔ ปี การนำแผนสู่
การปฏิบัติ ผู ้บริหารโรงเรียนได้กำกับให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรมที่ขับเคลื่อนความสำเร็จต่อวัตถุประสงค์สำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างครบถ้วน มีการกำหนดตัวชี ้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน โดยมีโครงการ/กิจกรรรมที่รองรับและ
สนับสนุนด้านการบริหารและจัดการ ดังนี้   
   ➢ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
    ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๒. พัฒนาระบบงานแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ➢ โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
    ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้เข้าถึงความรู้  และสร้างบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ๓. พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ➢ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่เชื่อมโยงขององค์กร 
ทั้งภายในและ ภายนอก  
  2. พัฒนาระบบกำกับ ติดตามงานตามโครงสร้างของโรงเรียน ให้ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการกำกับติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรมตาม 
   แผนปฏิบัติการ  
  4. พัฒนาระบบนิเทศ กำกับติดตาม ทบทวนผลการดำเนินงาน นำเสนอผลการบริหารจัดการ 
   ด้วยระบบคุณภาพ  
    5. พัฒนาระบบบริหารงานด้ายระบบคุณภาพ  
    6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
   อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ➢ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
  - ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและครบ ๗ องค์ประกอบ 
   ➢ โครงการพัฒนาสมรรถนะครู  

- ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู พัฒนาสมรรถนะครู ที่เป็นไปตาม 
มาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี  



๕๒ 
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   ➢ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมี  กิจกรรมหลักดังนี้ 
  - ประสานสัมพันธ์  ขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ร่วมกำหนดความต้องการการ     
จัดการศึกษาและเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  
2. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
  โรงเรียนสตรีสิริเกศได้กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ                 
ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ  2561 – 2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะ 4 ปี  
โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร ดังนี้   

1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน โดยจัดโครงการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาระบบงานแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษา   พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงความรู้และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  และพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    

2. พัฒนาศักยภาพระบบการกำกับและสะท้อนผลมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ โดยการ 
จัดโครงการพัฒนาระบบนิเทศ กำกับ  ติดตาม ทบทวนผลการดำเนินงาน  นำเสนอผลการบริการจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ  พัฒนาระบบสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่เชื ่อมโยงขององค์กรทั้งภายในและ
ภายนอก พัฒนาระบบกำกับ  ติดตามงานตามโครงสร้างของโรงเรียน  ให้ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและครบ 7  องค์ประกอบ   ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพครู พัฒนาสมรรถนะครู  ที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี   

3. ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา   
โดยจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ขอความร่วมมือผู้มีส่วนร่วมข้องร่วม
กำหนดความต้องการการจัดการศึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาการเรียนการสอน เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   

วิธีดำเนินการและผลการพัฒนา 
โรงเรียนได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที ่ผ ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูล                  

สารสนเทศจากการผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น  จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื ่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย                 
ปรับวิสัยทัศน์  กำหนดพันธกิจ  กลยุทธ์  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา (ระดับคุณภาพ) 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน  

โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กรที่รองรับ
นโยบายระทรวงศ ึกษาธ ิการและประเทศ    
อย่างชัดเจนโดยปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  
มาตรฐานการศึกษาซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา (ระดับคุณภาพ) 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
  

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ซึ่งมีรูปแบบการบริหารและ      
การจัดการเชิงระบบ โดยใช้“รูปแบบระบบ 
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
โดยใช้ SSK – MODEL” โดยโรงเรียนได้ยึดถือ
ค่านิยมปฏิบัติในการดำเนินงานคือ การทำงาน
ที่เป็นระบบ (System) โดยมุ่งเน้นความพึง
พอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
โรงเรียนเป็นสำคัญ (Satisfaction) และใช้
ความรู้เป็นฐานในการบริหารจัดการ
(Knowledge – Based Management)          
ซึ่งค่านิยมดังกล่าวโรงเรียนกำหนดให้เป็น
องค์ประกอบสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่เรียกว่า 
SSK–Model ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ครูและ
บุคลากรทาง การศึกษา ถือปฏิบัติร่วมกัน 
และโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้สถาบันการ 
ศึกษาสถานประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระ และ
ผู ้ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องเข ้ามามีส ่วนร่วมในการ
กำหนดความต้องการการจัดการศึกษาและเป็น
พี ่เลี ้ยงการพัฒนาสาระเนื ้อหารายวิชา และ
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โรงเรียนมีระบบนิเทศ กำกับ ติดตามที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของพันธกิจและเป้าประสงค์การ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 
๔.๐ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูล การให้บริการ และการกำกับ 
ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม โครงการ 
กลยุทธ์องค์กร ที่สะท้อนต่อความก้าวหน้าของ        
พันธกิจ เป้าประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

 



๕๔ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

มาตรฐาน วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา (ระดับคุณภาพ) 
2.3 ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย  

โรงเรียนมีสารสนเทศที่แสดงถึงความต้องการ
ของผู้เรียน และมีโครงสร้างการเรียนที่รองรับ
กล ุ ่มศ ักยภาพผ ู ้ เร ี ยนท ี ่หลากหลายและ
สอดคล ้องก ับความต ้องการของท ้องถิ่น              
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้างการเรียนที่
รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และดำเนินการอย่างเป็นระบบและผู ้เรียนมี
ระเบียนสะสมเป็นรายบุคคล  และแฟ้มสะสม
ผลงาน ที่แสดงเส้นทางการศึกษาต่อ สู ่การ
ประกอบอาชีพ (Career Path Portfolio) 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 
สวัสดิการเป็นรายบุคคล และมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายปี บุคลากรครูมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนาศักยภาพ การ
พัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล รองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการสิ ่งอำนวย
ความสะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่
แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์พระราชาที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและโรงเรียนมี
สิ ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์พระราชา 
และยังมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ที่นำ
ระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้แหล่งเรียนรู้       
และบรรยากาศที ่ เอ ื ้อต ่อการเร ียนร ู ้ ครบ            
ทุกกลุ่มสาระ 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
และผู้เรียนและมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันที ่แสดงความเชื ่อมโยง
สอดคล ้องก ันขององค ์กรท ั ้ งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีค่านิยมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  โดยกำหนดให้ 
เป็นองค์ประกอบสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เรียกว่า  SSK – Model : 
รูปแบบระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนสตรีสิริเกศ” ซึ่งถือได้ว่ามีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม เป็นรูปแบบของ
ระบบงานและกระบวนการทำงานงานใช้กำกับ นิเทศ ติดตาม และการติดตามงานประจำภายใต้โครงสร้างการ
บริหารงาน และกิจกรรม โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ ส่งผลดีให้เกิดกับระบบบริหาร โร งเรียนสตรีสิริเกศ         
ที่สามารถบริหารให้เป็นหนึ่งเดียวและเกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการวางแผนกลยุทธ์ของ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นระบบทุกภาคส่วน (คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู ชุมชน ภาคีเครือข่ายและ
นักเรียน) มีส่วนร่วมโดยมีหลัก Balanced Scorecard 4 มุมมอง ได้แก่ ดานผู้เรียน ดานระบบการจัดการศึกษา 
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษาและดานการบริหารจัดการของโรงเรียน มาพิจารณาดำเนินการ แล้วนำไปสู่
การปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาทั่วทั้งองค์กร มีนวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กร โดยพิจารณาทบทวนร่วมกันว่าควร
ดำเนินการต่อไป ซึ่งคือองค์ความรู้ใหม่หรือหยุดดำเนินการด้วยการใช้ข้อมูลจากสารสนเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ให้เกิดความสอดคล้องท่ัวถึงท้ังองค์กร เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์สำคัญที่วางไว้ 

 4. จุดควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มงานให้มีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี 

ความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันทั้งระบบ 
2. ควรนำกระบวนการ  PLC  มาใช้เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มากข้ึน  
3. ควรพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกด้าน 
4. พัฒนาระบบการควบคุมภายในการบริหารจัดการการใช้อาคาร 
5. ควรพัฒนาความรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างอย่างต่อเนื่อง 

แล้วนำมาใช้จริง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
 
มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
1. การส่งเสริมให้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่ชัดเจน 

 

• แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 

 

http://gg.gg/uelig 
 

 

 

 

 



๕๖ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
• แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

 

 

http://gg.gg/uelq7 
 

• คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2563 
 
 

 

 

http://gg.gg/uelsc 
 

2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
• แผนพัฒนางานระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2563 
• มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมาย 

ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ปีการศึกษา 2563 

• รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและ 
การจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563 

 

 

http://gg.gg/ueltq 
 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

• หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

 
 

 

 

http://gg.gg/uelui 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
• รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

 

 
http://gg.gg/uelwg 

 

 



๕๗ 
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หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

• รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563 

 
 

 

 

http://gg.gg/uelx5 
 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
และและการจัดการเรียนรู้ 

• รายงานผลการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

 

 

http://gg.gg/uelxi 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. หลักฐานสนับสนุน :   
   โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้ 
ตามกระบวนการ Active Learning มีการพัฒนา Digital Education Platform ของตนเอง ที่เว็บไซต์  
http://ssk.thaidigitalschool.online  โดยยึด Model การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยผู้เรียนสามารถใช้ 
WiFi ของโรงเรียน  ผ่าน User ของแต่ละคน จากรูปแบบดังกล่าว โรงเรียนสตรีสิริเกศได้มีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า “SMAGICS” มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยให้คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า “SMAGICS”   และจากการประเมินตนเองด ้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียน  สตรีสิริเกศ ได้พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังนี้    
   1. การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครู
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active Learning ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ตามความถนัดและความสนใจให้ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning  ตามความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  และให้ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยจนทำให้นักเรียน
โรงเรียนสตรีสิริเกศสามารถนำเสนอและสรุปองค์ความรู้จากการค้นคว้า ด้วยตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากผลการเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปะนักเรียน
นักศึกษา ของเขตพ้ืนที่  ระดับภาคและระดับประเทศ หรือแม้แต่หน่วยงานอ่ืนที่จัดขึ้น นักเรียนโรงเรียนสตรี
สิริเกศได้รับรางวัลในทุกครั้ง ที่เข้าร่วม ซึ่งผลเหล่านี้ก็สืบเนื่องจากการเรียนในวิชา IS โครงงาน กิจกรรมค่าย
บูรณาการ การจัดกิจกรรม Active Learning เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น มีกระบวนการคิดการทำงานที่
เป็นระบบ และสามารถวางแผนกำหนดแนวทางการเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี และครูได้เปิดโอกาสให้
ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมใน ชั้นเรียนร่วมกันผลิตสื่อการเรียนและสิ่งอำนวย      
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้นใน ทุกระดับชั้น   

2. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูได้จัดกิจกรรมการ 
เรียนรู ้โดยให้ผู ้เรียนแสดงเป็นผู ้ประกอบการ และทำธุรกิจพอเพียงตามกระบวนการ  Project-based 
Learning  ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเปิดบ้าน กิจกรรมชุมนุม ตลาดนัดหลักสูตร กีฬาภายใน เป็นต้น 
ผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยี ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเดียวกันและบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น         
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  จัดแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
โดยเชิญบุคลากรภายนอก เช่น แพทย์ พยาบาล  ตำรวจ ทนายความ ช่างไฟฟ้า พ่อค้า เป็นต้น มาให้ความรู้
และชี้แนะแนวทางเส้นทางการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการประกอบอาชีพ
และเป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินชีวิตและทำให้ผู้เรียนเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพใน
อนาคต 



๕๙ 
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   3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อการบริหาร 
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียน  โดยรูปแบบให้นักเรียนประเมินการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนของครูแต่ละคน แล้วนำผลมาสะท้อนเกี่ยวกับการจัดการเรียน เชิงบวกของตนเอง ว่ามีข้อดี
ข้อเสียอย่างไร  จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาในด้านใดบ้าง ตรงตามความต้องการของผู้เรียนหรือไม่ ซึ ่งเป็น
ร ูปแบบนี ้โรงเรียนดำเน ินการในทุกปีการศึกษาและสามารถนำมาปรับใช ้ในปีการศึกษาต่อไปได้                 
เป็นอย่างดีสำหรับครูผู้สอน 
   4. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนนั้นครูโรงเรียน 
สตรีสิริเกศมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริงและอิงมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวชี้ว ัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ  แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์                   
การตรวจชิ้นงาน การนำเสนอ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ครูแต่ละคนมีรูปแบบวิธีการวัดที่แตกต่างกัน ตามความ
เหมาะสมของแต่ละรายวิชา และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการวัดและประเมินผล
ร่วมกับครู  มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนในชั้นเรียน โดยประเมินผู้เรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง อีก
ทั้งยังสะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทราบผลการประเมินในทุกระยะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรี ยนได้พัฒนาตนเอง
และแก้ไขในข้อที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการตัดสินผลการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกระบวนการนี้ 
ทางโรงเรียนได้ร่วมกันกำหนดและวางแผนดำเนินการร่วมกัน ซึ่งนักเรียนสามารถทราบผลการวัดและประเมิน
ได้จากครูผู้สอนได้เมื่อมีการตรวจสอบแล้วผ่านระบบออนไลน์ เช่น Line, Facebook, e – mail  เป็นต้น ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเมื่อมีการประเมินผลไม่เป็นที่พอใจ เช่น กรณีนักเรียนมีติด ๐ ร มส  หรือขาด
เรียนบ่อย ไม่มีคะแนน ไม่ทำงานส่ง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ จะประสานไปยังผู้ปกครองให้ทราบทันที  เพ่ือ
ร่วมกันแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
   5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้          
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู ้ในระดับชั ้นเดียวกันและบูรณาการกับ              
แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชน  โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
สาระตั้งแต่ ๒ กลุ่มสาระขึ้นไป เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักบูรณาการการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สาขาวิชาหนึ่งได้  ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมกันจัดการเรียนรู้บูรณาการในกลุ่มสาระดังนี้ กลุ่มสาระการเรียน รู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จัดการเรียนรู้ในเรื่องของโครงงาน โดยประเมินร่วมกัน นำมาผลมาวิเคราะห์
และตัดสินผลร่วมกัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาการศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น และในการจัดการเรียนรู้นั้น ครูมี
ร่องรอยการบันทึกผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้  มีการทำวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศัก ยภาพ  ทักษะ 
ความรู้และคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพ และครู
ยังสะท้อนผล การเรียนรู้กับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและแก้ไขตนเอง  และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการสะท้อนผลให้กับผู้เรียนมีหลากหลายวิธี  โดยครูทำความ
ตกลงร่วมกันกับผู้เรียน และครูยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สถาน
ประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระ ของชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกภาคเรียนและทุกโอกาส โดยให้ชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และเมื่อสิ้น
ภาคเรียน  ครูทุกคนได้นำ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา ปัญหาอุปสรรคมาเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ในภาคเรียนต่อไป โดยมีการรายงานผลการพัฒนาตนเอง ( ID Plan) ต่อผู้บริหารโรงเรียนทราบอย่างเป็น
รูปธรรม ในทุกปีการศึกษา  
 
 



๖๐ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

   จากการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓            
ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน ๕ ประเด็นพิจารณา  พบว่าโดยรวม
โรงเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญส่งผลให้ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรางวัลดังนี้   
   ➢ โรงเรียนได้รับรางวัล  สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง สพม.เขต 28  
       ➢ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จำนวน  6 คน คือ   

1. นางสุพัตรา  ไชยโชติ  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

2. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี      
ด้านบริหารจัดการ 

3. นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน   ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการ          
เรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

4. นางวลัย  นามวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ  ด้านบริหารจัดการ 

5. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher  ระดับมัธยมศึกษา  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน    

6. นางวิไล กุยแก้ว  ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมเพ่ือ 
สังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ  
 ➢ รางวัล “เพชร สพม.28” เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2564 
  1. นายนิธิศ  สายเชื้อ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. นางระวีวรรณ  บุญเลิศกีรติกุล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

3. นางโสภา  พิเชฐโสภณ ไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  4. นางพวงเพชร  โพธิ์ชัย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  5. นางสาวสุวิมล  โคตรสมบัติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  6. นางณฐอร  ตังนิธภัทร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
บุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 ➢ หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  - นางวิราวรรณ  ยกพล หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2563 
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➢  รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563   
1. นางวิไล  กุยแก้ว ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือรับ 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประเภท ครู 
2. นางวลัย  นามวงศ์ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือรับ 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประเภท ครู 
3. นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  

เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประเภท ครู 
 ➢ ครูภาษาไทยดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563
   - นายเวโรจน์  ทองเถาว์  ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2563 
 ➢ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2563 (ปีที่ 10) 
  1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน 
  2. นายเวโรจน ์ ทองเถาว์ 
  3. นางสาวจุฑารัตน์  นามวงษ์ 
  จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน               
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  อย่างหลากหลายดังนี้ 

➢ โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้ 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning  
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
4. พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

   5. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
   6. พัฒนาการสร้างเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ  
   7. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน  
 ➢ โครงการพัฒนาศักยภาพครู ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 

2. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
  โรงเรียนสตรีสิริเกศได้กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู ้เรียนเป็นสำคัญไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ  2561 – 2564  ซึ ่งเป็น
แผนพัฒนาระยะ 4 ปี  โดยมีแผนพัฒนาและกำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร คือ   
  พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู   โดยจัดโครงการเพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นครู 
ในศตวรรษที่  21 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active  Learning  จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณการเพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาการสร้างเครื่องมือรูปแบบ วิธีการวัดและ
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนา
ตนเองตามคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 
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วิธีดำเนินการและผลการพัฒนา 
มาตรฐาน วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา (ระดับคุณภาพ) 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนสอนตามกระบวนการ 
 Active Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม ตามความถนัดและความสนใจ  
โดยให้ผู ้เรียนที ่มีส ่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง กำหนดเนื ้อหาสาระกิจกรรมการ
เร ียนรู ้ตามกระบวนการ Active Learning  
ตามความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ผ่านกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี เปิดโอกาส
ผู้เรียนที่ได้ฝึกทักษะแสดงออกนำเสนอผลงาน
แสดงความคิดเห็นคิดเป็น ทำเป็น  รักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยง 
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
และผู ้ เร ียนมีส ่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื ่อการเรียนและอำนวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และใช้กระบวนการ 
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
  

ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนแสดง
เป็นผู ้ประกอบการ และทำธุรกิจพอเพียง     
ตามกระบวนการ Project-based Learning   
และครูได้ใช ้ส ื ่อเทคโนโลยีที ่แสดงการใช้
ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูมีทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
เพื ่อให้นักเรียนรักการเรียนรู ้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข    

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  

ครูมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ได้ตรงตามสภาพจริง และอิงมาตรฐาน
การเร ียนรู ้รายวิชาและตัวชี ้ว ัด  และครูมี
ขั ้นตอนตรวจสอบและประเมินความรู ้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยนักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล ครูมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรู ้ได้ตรงตามสภาพจริง
อย่างสมดุลย์เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐาน
การเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 



๖๓ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

มาตรฐาน วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา (ระดับคุณภาพ) 
3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้   

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้บูรณาการร่วมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน 
ให้ผ ู ้ เร ียนได้เร ียนรู ้จากแหล่งเร ียนรู ้และ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น และที่มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน        
การสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องและครู
บันทึกผลการเรียนรู ้และวิจัยในชั ้นเรียนที่
แสดงศักยภาพทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชาใน
แต่ละกลุ่มศักยภาพของผู้เรียนที่นำผลสะท้อน
กลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 
  ๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม Project – base learning 
  ๒. ครูมีทักษะการใช้สื่อ และมีสื่อที่เหมาะสมกับบทเรียน ทั้งสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้น สร้างขึ้นเอง จัดทำเอง
และสื่อที่จัดหาจัดซื้อ 
  ๓. ครูมีการประเมินการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก และมีการสำรวจความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อสอบ 
คัดเลือกข้อสอบคุณภาพ จัดทำเป็นคลังข้อสอบ 

4. มีการตรวจข้อสอบก่อนจัดทำเป็นชุดข้อสอบและก่อนนำไปใช้ 
๕. ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

4. จุดควรพัฒนา 
  จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕63 คณะกรรมการประเมิน                  
ได้สะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้   

1. ควรมีแบบสำรวจความสนใจหรือแบบวัดความถนัดและรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ควรมีประเมินความสำเร็จของงานและรายงานผล 
3. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจ หรือประเมินความสำเร็จของกิจกรรมและ 

รายงานผลอย่างเป็นระบบ 
4. ควรจัดประเมินหรือรับฟังข้อมูลย้อนกลับมากกว่าภาคเรียนละ ๑ ครั้งเพ่ือนำสู่การพัฒนา  

ปรับปรุงชั้นเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 
5. ควรจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง 
6. จัดทำเป็นทะเบียน รวบรวมผลงาน เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนต่อสาธารณชน 

 
 
 
 
 



๖๔ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
1. การจัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 

• แผนการจัดการเรียนรู้    
• รายงานรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563  
• รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบนิเทศ 

กำกับ ติดตาม ทบทวน ผลการดำเนินงานนำเสนอผล 
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 

• รายงานนวัตกรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร คร ูและบุคลากร  
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563 

 

 

http://gg.gg/uelyc 
 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
• รายงานผลการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

 

 

http://gg.gg/uelyo 
 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
• แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ (สำหรับครู)  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร 
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก ปีการศึกษา 2563 

 

 

http://gg.gg/uelzy 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

• รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

• รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

• สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  
และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

 

 

http://gg.gg/uem0d 
 

 

 



๖๕ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

• รายงานผลการดำเนินกิจกรรม PLC 
 

 

 

 

http://gg.gg/uem0g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา    

ยอดเยี่ยม 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    ยอดเยี่ยม 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้   

ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 

 



๖๗ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

สรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 โรงเรยีนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2563 วันที่ 2๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   

มาตรฐานที ่/ประเด็น
พิจารณา   

ตัวบ่งชี้(26 ตัวบ่งชี้)   ตัวชี้วัด (51 ตัวชี้วัด) 
ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
๑) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ    

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 
ร้อยละ 93.43 

  

๑. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียน 
สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ และ
ความสามารถในการคดิคำนวณตาม
เกณฑ์ของแตล่ะระดับช้ัน 

 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการอา่น 
เขียน สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ และ
ความสามารถในการคดิคำนวณตาม
เกณฑ์ของแตล่ะระดับช้ัน ตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป  
(เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด) 
..................................................... 
1.1 การอ่าน ภาษาไทย  
1.2 การเขียน ภาษาไทย 
1.3 การสื่อสาร ภาษาไทย 
1.4 การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  
1.5 การสื่อสารภาษาต่างประเทศท่ี 2  
1.6 การคิดคำนวณ     

ยอดเยี่ยม 
93.43 

 
 
 
 
 
 

98.๘๙ 
9๙.๗๗ 
100 

89.01 
90.98 
81.90 

๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คดิ  อย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และแก้ปัญหา 

๒. ผู้เรยีนมีทักษะการการคิด
วิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  สร้างองค์ความรู้           
สู่กระบวนการแก้ปัญหา เกิด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนา
นวัตกรรมใช้ในแก้ปัญหาการดำเนนิ
ชีวิตและดำรงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

๒. ร้อยละของผู้เรียนปฏบิัติกิจกรรม
ตามกระบวนการ Active learning  พัฒนา
นวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการดำเนินชีวิต
ดำรงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น   
 

ยอดเยี่ยม 
90.21 

 

๓) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม  

๓. ผู้เรียนมผีลงานเชิงนวัตกรรมใน
สาขาวิชาชีพตามแผนการเรียนท่ี
นำไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปญัหาตรง
ตามความต้องการในชุมชน   

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมผีลงานเชงิ
นวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตามแผนการ
เรียนที่นำไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปญัหาตรง
ตามความต้องการในชุมชน   

ยอดเยี่ยม 
90.82 

 

๔) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี สารสนเทศ และ
การสื่อสาร 
 

๔. ผู้เรยีนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี          
มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถงึ
องค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ การ
สื่อสารและการดำเนินวิถีชีวิต 

๔.ร้อยละของผู้เรียนท่ีรูเ้ท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี มีจริยธรรมและทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการเข้าถึง
องค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร
และการดำเนินชีวิต 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
95.15 

 



๖๘ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

มาตรฐานที ่/ประเด็น
พิจารณา   

ตัวบ่งชี้(26 ตัวบ่งชี้)   ตัวชี้วัด (51 ตัวชี้วัด) 
ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

    ตามหลักสตูรสถานศึกษา 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 
 

  

๕. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับดีขึ้นไปเพิม่ขึ้นร้อยละ ๓ และ
คะแนนเฉลีย่ผลการสอบวัด
ระดับชาติ O - NET ระดับ ม.๓ 
และม.๖ ในสาระการเรียนรู้หลักสงู
กว่าระดับประเทศ   

๕. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 
78.10 

๖. คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวดั
ระดับชาติ  O - NET ระดับ ม.๓ และ 
ม.๖ ในสาระการเรยีนรู้หลักสูงกว่า
ระดับประเทศ  

ยอดเยี่ยม 

๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 

๖. ผู้เรยีนมีทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติทีด่ีต่อการประกอบอาชีพ 

ยอดเยี่ยม
100 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน   

๑) การมีคณุลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 
ร้อยละ 100 

  

๗. ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านยิม ๑๒ ประการ 
ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขดั 
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม   

8.  ร้อยละของผู้เรยีนมีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์   

ยอดเยี่ยม 
100 

9. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีค่านยิม ๑๒ 

ประการ ตามที่สถานศึกษากำหนด  
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม 
100 

 

2) ความภมูิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 
ร้อยละ 96.55 

  

๘. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเปน็รูปธรรม
และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจำวนั 

10. ร้อยละของผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ยอดเยี่ยม
95.98 

 
๑1. ร้อยละของผู้เรยีนที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ยอดเยี่ยม
97.11 

 

๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง   และความ
หลากหลาย 

๙. ผู้เรยีนมีทักษะการปรับตัวและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและมีเป้าหมายการเรียนรู้
สร้างเป้าหมายชีวิตการทำงานและ
การประกอบอาชีพ  

๑2. ร้อยละผู้เรียนท่ีมีทักษะการปรับตัว
และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลกและมีเป้าหมายการเรียนรู้
สร้างเป้าหมายชีวิตการทำงานและการ
ประกอบอาชีพ  

ยอดเยี่ยม
100 

 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม  

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 
ร้อยละ 96.55 

 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจมสีุนทรียภาพ และ
สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม    

๑3. ร้อยละของผู้เรยีนที่มีน้ำหนัก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   

ยอดเยี่ยม
97.68 

 
๑4. ร้อยละของผู้เรียนมีความฉลาด
ทางด้านอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ   

ยอดเยี่ยม
100 

๑5. ร้อยละของผู้เรยีนที่มีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศลิป์  กีฬา 
นันทนาการตามจินตนาการ  

ยอดเยี่ยม
97.45 

 



๖๙ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

มาตรฐานที ่/ประเด็น
พิจารณา   

ตัวบ่งชี้(26 ตัวบ่งชี้)   ตัวชี้วัด (51 ตัวชี้วัด) 
ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

๑6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการ
ป้องกันตนเอง จากสิ่งเสพตดิให้โทษและ
อบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเอง           
จากสภาวะที่เสีย่งต่อความรุนแรง  
ปัญหาทางเพศ  

ยอดเยี่ยม
100 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

๒.๑ มเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน  
 

๑๑.โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความ
เป็นเลิศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ที่รองรับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายประเทศ 

๑7. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็น
เลิศ ที่นำไปสู่การกำหนด วิสยัทศัน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์  ที่รองรับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายประเทศและนำไปสู่การปฏิบัต ิ

ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจดัการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 
 
    

๑๒. โรงเรยีนมีระบบการบริหาร
จัดการคณุภาพที่มปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

18. โรงเรยีนใช้ระบบประกันคณุภาพ
ภายใน เพื่อยกระดับคณุภาพการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 

19. ระบบการนเิทศ กำกับ ติดตาม            
ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจและ
เป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐                  
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ดีเลิศ 

20. ร้อยละของจำนวนโครงการทีม่ีการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
กิจกรรม ตามรูปแบบการรายงาน
โครงการถูกต้องครบถ้วน ที่ระบุไวใ้น
แผนปฏิบัติการประจำป ี

ยอดเยี่ยม 

90 
 

21. ระดับความพึงพอใจต่อระบบการ
บริหารจดัการคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียน    

ด ี

3.59 

๒2. ระดับความพึงพอใจของบุคคล 
หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ที่มีต่อการ
ให้บริการของโรงเรียน 

ยอดเยี่ยม 

4.51 
 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา 

วิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

๑3. โรงเรยีนมีหลักสตูรสถานศึกษา
ที่รองรับกลุ่มศักยภาพผูเ้รียนที่
หลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น   
 

๒3. โรงเรยีนมสีารสนเทศท่ีแสดงถึง
ความต้องการของผู้เรียน มีโครงสร้าง
การเรยีนที่รองรับกลุม่ศักยภาพผู้เรียน 
อย่างหลากหลายและสอดคล้องกบัความ
ต้องการของท้องถิ่น  
 

 

ยอดเยี่ยม 

 



๗๐ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

มาตรฐานที ่/ประเด็น
พิจารณา   

ตัวบ่งชี้(26 ตัวบ่งชี้)   ตัวชี้วัด (51 ตัวชี้วัด) 
ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา 

วิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 

๑4. โรงเรียนให้บริการแนะแนว
การศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะแนว
ทักษะชีวิต จัดทำระเบยีนสะสมและ
แฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงเส้นทาง
การศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ 
(Career Path และ Portfolios) 

๒4. โรงเรยีนมีหลักสตูรสถานศึกษาท่ีมี
โครงสร้างการเรียนท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย     
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ    

ยอดเยี่ยม 

 

๒5. ระดับประสิทธิภาพของการบริการ
แนะแนวการศึกษา อาชีพและ            
ทักษะชีวิต  

ยอดเยี่ยม 

4.63 

26. ร้อยละของผู้เรยีนที่มีระเบียนสะสม
และแฟ้มสะสม  ผลงาน ที่แสดงเสน้ทาง
การศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ 
(Career Path และ Portfolios) 

ยอดเยี่ยม
100 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร 

ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  
(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 

๑5. โรงเรียนมีแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู และมีบันทึก
ข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานรายปี 

๒7. ร้อยละของครูและบุคลากร ที่ได้รับ
การพัฒนาผ่านกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สอดคล้อง
กับความต้องการรายบุคคลและมบีันทึก
ข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงานรายป ี

ยอดเยี่ยม 
100 

 

16. ครูมจีรรยาบรรณวิชาชีพครูและ
มีแผนการพัฒนาศักยภาพการ
พัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล 
รองรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑  

๒8. ร้อยละของครูมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชพีครูเป็น
รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

ยอดเยี่ยม 

100 

 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 
 

17. โรงเรียนมสีิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ตามศาสตร์ของพระราชา  

๒9. โรงเรยีนมีแผนการบริหารจดัการสิ่ง
อำนวยความสะดวก สภาพแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา 
และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

30. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียน            
การสอน 

ยอดเยี่ยม 

4.67 

31  โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์
ของพระราชา  
 
 

ยอดเยี่ยม 



๗๑ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

มาตรฐานที ่/ประเด็น
พิจารณา   

ตัวบ่งชี้(26 ตัวบ่งชี้)   ตัวชี้วัด (51 ตัวชี้วัด) 
ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ (ต่อ) 
 

17. โรงเรียนมสีิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ตามศาสตร์ของพระราชา (ต่อ) 

32. โรงเรยีนมีห้องปฏิบตัิการ ห้อง
สืบค้นความรู้ที่นำระบบเทคโนโลยกีาร
เข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 
 

18. โรงเรียนจดัระบบเทคโนโลยี 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓3. ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลย ีใน
การจัดการเรยีนรู้   

ยอดเยี่ยม 
100 

34. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการจัดระบบเทคโนโลย ี

ดีเลิศ  
4.36 

19. โรงเรยีนมีระบบบรหิารข้อมลู
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  เพื่อการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ที่แสดง
ความเชื่อมโยงสอดคล้องขององค์กร                      
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๓5. โรงเรยีนมีระบบบรหิารข้อมลู
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  เพื่อการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ที่แสดง
ความเชื่อมโยงสอดคล้องขององค์กร ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรยีน 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ   

 
 

๑. จดัการเรียนรู้ผ่านระบบ
การคิดและปฏบิัติจริง  และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 

๒0. ครูจดักิจกรรมการเรยีนรู้เป็นไป
ตามกระบวนการ Active Learning ที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมสี่วน
ร่วมคิดและปฏิบัติ ตามความถนัด
และความสนใจ 
 

๓6. ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์
ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการ Active 
Learning ตามความสนใจและความ
ถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งระบบ  

ยอดเยี่ยม 

85 

 

๓7. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัตดิ้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เปน็อย่างดี   

ยอดเยี่ยม 

81 

 

๓8. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดย
เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้
และทักษะดา้นตา่ง ๆ  

ยอดเยี่ยม 

85 

 

39. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อ
การเรียนและอำนวยความสะดวก 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

ยอดเยี่ยม 

81 

 



๗๒ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

มาตรฐานที ่/ประเด็น
พิจารณา   

ตัวบ่งชี้(26 ตัวบ่งชี้)   ตัวชี้วัด (51 ตัวชี้วัด) 
ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

๑. จดัการเรียนรู้ผ่านระบบ
การคิดและปฏบิัติจริง  และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ (ต่อ) 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 
   

๒0. ครูจดักิจกรรมการเรยีนรู้เป็นไป
ตามกระบวนการ Active Learning ที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมสี่วน
ร่วมคิดและปฏิบัติ ตามความถนัด

และความสนใจ(ต่อ) 

40. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการวิจยัอย่างเปน็รูปธรรม
และต่อเนื่อง  

ยอดเยี่ยม 

81 

 

๒1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ให้ผู้เรียนฝึกเป็นผู้ประกอบการ 
และทำธุรกิจพอเพียง ตาม
กระบวนการ Project-based 
Learning   

41. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกเป็นผู้ประกอบการ 
และทำธุรกิจพอเพียงตาม
กระบวนการ Project-based 
Learning  
 

ยอดเยี่ยม 

91 

 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  
 

๒2. ครูมีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยทีี่แสดงการใช้ตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

42. ร้อยละของครูมีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี  ที่แสดงการใช้ตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และมีการบนัทึกการใช้สื่อเป็นเชิง
ประจักษ์  

ยอดเยี่ยม
100 

 

๓. มีการบริหารจัดการชัน้
เรียนเชิงบวก 

๒3. ครูบริหารจดัการช้ันเรยีน           
เชิงบวก  

๔3. ระดับความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน  

ยอดเยี่ยม
4.86 

 
๔. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ  และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 
 

๒4. ครูตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวัด
และประเมินผลทีเ่หมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ามมาตรฐานการเรียนรู้  
 
  

๔4. ร้อยละของครูที่ประเมินผูเ้รียนจาก
สภาพจริง  

ยอดเยี่ยม 

96 
๔5. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินความรูค้วามเข้าใจของผูเ้รียน
อย่างเป็นระบบ  

ยอดเยี่ยม 

95 

 
๔6. ร้อยละของผู้เรยีนและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการวดัและ
ประเมินผล   

ยอดเยี่ยม 
90 

 
๔7. ร้อยละของครูมีเครื่องมือวัดผลที่อิง
มาตรฐานการเรียนรูร้ายวิชาและตวัช้ีวัด  

ยอดเยี่ยม 

95 
 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 

25. ครูมีการจดักิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้บรูณาการร่วมกับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ในระดับชั้นเดยีวกันและ
บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ สถาน
ประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระของ
ชุมชนท้องถิ่น   

48. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บรูณาการร่วมกับกลุม่สาระการ
เรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน 

ยอดเยี่ยม 
89 

 
49. ร้อยละของผู้เรยีนไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น  

ยอดเยี่ยม 
87 



๗๓ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

มาตรฐานที ่/ประเด็น
พิจารณา   

ตัวบ่งชี้(26 ตัวบ่งชี้)   ตัวชี้วัด (51 ตัวชี้วัด) 
ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระของ
ชุมชนท้องถิ่น  

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 

  

25. ครูมีการจดักิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้บรูณาการร่วมกับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ในระดับชั้นเดยีวกันและ
บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ สถาน
ประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระของ
ชุมชนท้องถิ่น   

50. ชุมชนมสี่วนร่วมแสดงความคดิเห็น
หรือร่วมจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

ยอดเยี่ยม 
89 

 

26. ครูบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัย
ในช้ันเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตัวช้ีวัดรายวิชา ในแต่ละกลุ่ม
ศักยภาพของผู้เรยีนที่นำผลย้อนกลับ
ไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล   

51. ร้อยละของครู มีการบันทึกผลการ
เรียนรู้และวิจยั  ในช้ันเรียนที่แสดง
ศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเปน็ไป
ตามเกณฑ์ของตัวช้ีวัดรายวิชาในแต่ละ
กลุ่มศักยภาพของผู้เรยีนที่นำผล
ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล   

ยอดเยี่ยม 
87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

  
 รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูล
สารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำ  ไปวิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพ
ความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓ – ๔ ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของ แต่ละมาตรฐาน   พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต
และความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู ้เร ียน มีการรายงานผลใน             
ทุกด้านปรากฏชัดเจน ไม้ว ่าจะเป็นผลสัมฤทธิ ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียนและสื่อสารได้ในระดับยอดเยี่ยม สามารถคิด
วิเคราะห์ ได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งยังมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
ศักยภาพทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและอื่น ๆ    
มีทักษะการใช้ชีวิต  สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และสร ้างช ื ่อเส ียงให ้โรงเร ียน ส ่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนด และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา
และมีนักเรียนได้คะแนนสอบในวิชาคณิตศาสตร์  100 
เต็ม  จำนวน 3 คน และภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา  และ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน            
(O – NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชา และนักเรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาที่สอง ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับยอดเยี่ยมตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด  และนักเรียนยังมี
คุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะชีวิตและ
แสดงออกอย่างโดดเด่น มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา
และนันทนาการ มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี กล้าแสดงออก         
อย่างเหมาะสมมทีักษะในการทำงานรักการทำงาน   

 
พัฒนาให้ผู ้เรียนมีให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สูงข ึ ้นในทุกปีการศึกษาและผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O – NET)  ม. 3 และ  ม.6  ให้สูง
กว่าระดับประเทศทุกรายวิชาอย่างต่อเนื่อง ทุกปี 
พัฒนาให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษ และต่างภาษาต่างประเทศที่สองให้
สูงขึ้น  เร่งพัฒนาให้มีทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์  
และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน  การแสวงหา
ความรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม
ค่าน ิยมพื ้นฐาน ๑๒ ประการอย่างต ่อเน ื ่อง 
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั ้นได้เรียนรู ้นอก
ห้องเรียนในสถานประกอบการ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื ่อเพิ ่มทักษะในการทำงานและการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย   
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพที่สุจริต  มีความขยันอดทน และมีความสุขใน
การทำงาน อีกทั้งนักเรียนยังให้มีจิต สาธารณะในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียน
และท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นด้วยความเต็มใจและเสียสละ  
ซึ่งจากผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว เกิดจากการที่โรงเรียนมีการ
วางแผนและกำหนดแนวทาง ในการพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยโครงการ/กิจกรรมที่รองรับ
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีการรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ  อย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม/โครงการ 

 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
มีค่านิยมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยกำหนดให้ เป็น
องค์ประกอบสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่เรียกว่า SSK – Model 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ ่มเพื ่อให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี  ที ่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา  ความต้องการของผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้
อย ่างม ีประส ิทธิภาพ ทำให้ผ ู ้ปกครองเก ิดความ
ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

 
1. ควรพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มงานให้มีความ 
เข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี 
ความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันทั้งระบบ 
2. ควรนำกระบวนการ  PLC  มาใช้เพื่อพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนให้มากขึ้น  
3. ควรพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกด้าน 
4. พัฒนาระบบการควบคุมภายในการบริหาร
จัดการการใช้อาคาร 
5. พัฒนาความรู้ในการใช้สื ่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างอย่างต่อเนื่อง 
แล้วนำมาใช้จริง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้
สอดคล้องเป็นปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ   
ผ ู ้ เ ร ี ย นม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ในกา รด ำ เ น ิ น ก ิ จกร รม                       
Project – base learning ครูมีทักษะการใช้สื่อ และ
มีสื ่อที่เหมาะสมกับบทเรียน ทั้งสื ่อที ่ประดิษฐ์ขึ้น 
สร้างขึ้นเอง จัดทำเองและสื่อที่จัดหาจัดซื้อ มีการ
ประเมินการบริหารชั ้นเร ียนเชิงบวก และมีการ
สำรวจความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อสอบ คัดเลือก
ข้อสอบคุณภาพ จ ัดทำเป็นคลังข ้อสอบ มีการ
ตรวจข้อสอบก่อนจัดทำเป็นชุดข้อสอบและก่อน
นำไปใช้ และครูมีการจัดทำวิจัยในชั ้นเรียนและ
รายงานต่อผู้บังคบับัญชาเป็นเชิงประจักษ์   
 

 
 
1. ควรม ีแบบสำรวจความสนใจหร ือแบบวัด          
ความถนัดและรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม       
2. ควรมีประเมินความสำเร็จของงานและรายงานผล 
3. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจ หรือประเมิน
ความสำเร็จของกิจกรรมและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
4. ควรจัดประเมินหรือรับฟังข้อมูลย้อนกลับมากกว่า
ภาคเรียนละ ๑ ครั้งเพื่อนำสู่การพัฒนา  
ปรับปรุงชั้นเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 
5.ควรจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเมิน
ความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง 
6. จัดทำเป็นทะเบียน รวบรวมผลงาน เผยแพร่วิจัย
ในชั้นเรียนต่อสาธารณชน 
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต    
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน   
  2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การจัดทำการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผล
การนำไปใช้ในและผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
  4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน   

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. พัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2. จัดหาสื่อที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และการสืบค้นข้อมูล  
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ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

• ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื ่อง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

• ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

• หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลและตราวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

• เอกสารรับรองผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563 

• คำสั่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่ ๙๕/๒๕๖๔  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

• คำสั่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่ 133/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานผล
การประเม ินตนเองของสถานศ ึกษา (  Self – Assessment Report : SAR ) และรายงาน 
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
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คำสั่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ท่ี ๙๕/๒๕๖๔ 
เร่ือง  การแต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
…………………………….. 

               
              ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561  ท่ีกำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน 
ที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีนั้น โรงเรียนสตรีสิริเกศได้กำหนดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ ๒4 มีนาคม  ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี  โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
          เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ 

1. นายสมศักดิ์   นันทวิสิทธิ์     ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ   
2. นายเทพปทาน  สีแก้ว  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน   

  งบประมาณและแผนงาน 
3. นายนิธิศ  สายเช้ือ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
4. นายปกิรนัน  นามจันทรา  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
6. นายรัตนชาติ  ดาวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ 
7. นางสาวภัทยา  นามวงศ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกคน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นผลดีต่อทางราชการ 
 
2.  คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. นายเทพปทาน  สีแก้ว    รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายนิธิศ  สายเช้ือ   รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 

/3. นายปกิรนัน… 



~ ๒ ~ 

3. นายปกิรนัน  นามจันทรา  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 
4. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย   รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
5. นายศักดิ์ชาย  เกษร   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายประจักษ์  พันธสีมา  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางโสภา  พิเชฐโสภณ  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม     ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นายนพพร  ศรปัญญา    ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

10. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นางวิรงรอง  วิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นายมงคล  ไชยเทพ   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นางกาญจนา  ชิดดี   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
15. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
16. นายคำสิงห์  บูรณะศรี   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
17. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
18. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
19. นางสุกัญญา  ทีงาม  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
20. นางวิไล  กุยแก้ว   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
21. นางมุสิกมาศ  อาษาศรี  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
22. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
23. นายเฉลียว  ศิริดล  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
24. นางสาวยุวดี  คุณสม  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
25. นางบุษกรณ์  พรหมพิลา  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
26. นายณัฐวุฒิ  หารไชย  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
27. นายสำเริง  บุญตา  ครู      กรรมการ 
28. นางกิ่งแก้ว  แดงงาม  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
29. นางเทพา  สระแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
31. นางสาวอารยา  โพธิสาร  ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. วางแผน  จัดเตรียมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
และประสานงาน กับคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓.  คณะกรรมการรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

/ข้อ ๑  ความสามารถ… 
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ข้อ ๑    ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ       
ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศท่ี ๒  
    และความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
ตัวชี้วัดที่  ๑ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียน ส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ี ๒  
     และความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 
    (เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด)     

1.1  การอ่าน ภาษาไทย  
1.2  การเขียน ภาษาไทย 
1.3  การส่ือสาร ภาษาไทย 

ผู้รับผิดชอบ    
1. นายนพพร  ศรปัญญา  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางวิราวรรณ  ยกพล  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางวราพร  เจริญยุทธ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางบุญญาพร  บูรณะศรี   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายชาญชัย  กุศลคุ้ม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางลำใย  ศรีนุกูล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางอัญชลี  สามสี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสาวบุญล้อม  กันตรง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางพวงเพชร  โพธิ์ชัย    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางวณิชยา  รัฐอุบล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางสาวจุธาภัค  วรโคตร  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
12. นางสาวจุฑารัตน์  นามวงษ์ ครู    กรรมการ 
13. นางสาวกานตชนม์  ชาวประสา    ครู    กรรมการ 
14. นางสาววรพิชชา  พานิช  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
15. นางสาวณภัษนัชนทน์  อาภรณ์ศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
16. นางสาวพันิภา  จันทะโสม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.๑ ข้อ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ตัวช้ีวัดท่ี 1 ข้อ 1.1 – 1.3  ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ข้อ ๑    ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ       
ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศท่ี ๒  
    และความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

/ตัวชี้วัดท่ี  ๑ … 
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ตัวชี้วัดที่  ๑ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียน ส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ี ๒  
    และความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  
    (เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด)     

1.4  การส่ือสาร ภาษาอังกฤษ  
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางกาญจนา  ชิดดี  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวขวัญใจ  ภาพันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายเด่นโชค  ขุนพันธุ ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางปิยาพร  พรหมทา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวเมธาวี  เผ่ือแผ่  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางศิริพร  นามจันทรา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางดวงศิริ  สุขประเสริฐ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางวิจิตรา  บุญเย็น  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางสาวสุภัตตรา  บุญภามา ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางจินต์ภานี  จัตุชัย    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดาภร   ครู       กรรมการ 
14. นายทิฆัมพร  จิรานันท์สิริ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15. นายพงศ์วิทย์  มะโรณีย์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
16. นางวลัย  นามวงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวชุตินันท์   อินทร์ดา  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.๑ ข้อ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ตัวช้ีวัดท่ี 1 ข้อ 1.4 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ข้อ ๑    ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ       
ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศท่ี ๒  
    และความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
ตัวชี้วัดที่  ๑ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียน ส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ี ๒  
     และความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

(เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด)  
1.5  การส่ือสาร ภาษาต่างประเทศท่ี 2  

 
/ผู้รับผิดชอบ… 
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ผู้รับผิดชอบ 
1. นายสำเริง  บุญตา  ครู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศินี  บรรจง  ครู       รองประธานกรรมการ 
3. นางปิยลดา  หารไชย  ครูชำนาญการ   กรรมการ   
4. นางภัคศรัณญ์  กัลปพฤกษ์ ครู       กรรมการ 
5. นางสาวนาฎสินี  โพธิสาร  ครู       กรรมการ 
6. นางสาวชลล์ลฤลล์  เนียมจิตร ครู       กรรมการ 
7. นายธีรศักดิ์  ชูแก้ว  ครู       กรรมการ 
8. นางสาวสุภาพร  หอมเนียม   ครู       กรรมการ 
9. นางสาววาทินี  สุรนารถ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
10. นายส้ม  จันทร์ทอน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
11. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยปัญญา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
12. นางสาวจุฑารัตน์  ใยพงษ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
13. นางสาวชุติมา  กิมาลี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
14. นางสาวกุลมณี  พรมศรี        ครู       กรรมการและเลขานุการ 
15. นายศักรินทร์  สุทารส  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.๑ ข้อ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ข้อ 1.5 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ข้อ ๑    ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ       
ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศท่ี ๒  
    และความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
ตัวชี้วัดที่  ๑ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียน ส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ี ๒  
     และความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

(เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด)  
1.6  การคิดคำนวณ     

ผู้รับผิดชอบ    
๑. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางเยาว์ลักษณ์  พุทธเสน  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายประดิษฐ์  ส่งสุข   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
๔. นางไสว ทองเพ็ชร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางกิตติยา  ส่งสุข  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางเทพา  สระแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

/7. นางกิ่งแกว้… 
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๗. นางกิ่งแก้ว  แดงงาม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นางเมตตา  ปัญญาสิทธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นางพิสมัย  ทองอาบ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑๐. นางสุพัตรา  ไชยโชติ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑. นายวิทยา  อินธิมาศ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมกา 
๑๒. นางสาวพิชญาภา  สีนามะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓. นางสาวมะติกา  สุธาบุญ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
๑๔. นางสาววีระยา  บุญพามา  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
๑๕. นางพรวริุณ  ประเสริฐสังข์ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
๑๖. นางสาวเพ็ญประภา  บุญพพิัฒมงคล ครู    กรรมการ 
๑๗. นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง  ครู    กรรมการ 
๑๘. นางสาวอารยา  โพธิสาร  ครู    กรรมการ 
๑๙. นางสาวนันทนา  สาลี  ครู    กรรมการ 
๒๐. นางสาวพิมพา  เช้ือทอง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒๑. นางสาวสุวิมล  โคตรสมบัติ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางสาวบุษบา  ทองกลม   ครูอัตราจ้าง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นางสาวลักขณา แก้วนารี   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.๑ ข้อ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ตัวช้ีวัดท่ี 1 ข้อ 1.6 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ข้อ 2    มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
     และแก้ปัญหา 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีทักษะการการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปล่ียนเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้            
     สู่กระบวนการแก้ปัญหา เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมใช้ในแก้ปัญหาการดำเนิน  
    ชีวิตและดำรงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่  2 ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ Active learning  พัฒนานวัตกรรม  
    ใช้แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น   
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว  ครูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางเทพา  สระแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ     
3. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นางโสภา  พิเชฐโสภณ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายนพพร  ศรปัญญา    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
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6. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางวิรงรอง  วิเศษ   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางกาญจนา  ชิดดี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นายคำสิงห์  บูรณะศรี   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
13. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
14. นางวณิชยา  รัฐอุบล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
15. นางจินต์ภาณี  จัตุชัย   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
16. นางปิยลดา  หารไชย  ครูชำนาญการ   กรรมการ  
17. นายไพรนคร  ชิณะแขว  ครูชำนาญการ   กรรมการ   
18. นายณัฐวุฒิ  หารไชย  ครูชำนาญการ   กรรมการ  
19. นายพงศ์วิทย์  มะโรณีย์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
20. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  แหวนเงิน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
21. นางสาวมาลินี  บุญสงค์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
22. นายธิปกรณ์  ศิลาวงศ์    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
23. นางสาวชนกพร  สติภาบุญโสดากร ครู    กรรมการและเลขานุการ  
24. นางสาวจุฑารัตน์  นามวงษ์  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
25. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.๑  ข้อ 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 2  ตัวช้ีวัดท่ี 2 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ข้อ 3    มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียนท่ีนำไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปัญหาตรง 
    ความต้องการในชุมชน   
ตัวชี้วัดที่  3  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียนท่ีนำไปใช้ได้จริง 
     กับกลุ่มปัญหาตรงตามความต้องการในชุมชน   
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายศักดิ์ชาย  เกษร   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวบุญล้อม  กันตรง   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายนพพร  ศรปัญญา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
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5. นางวิรงรอง  วิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.  นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.  นายคำสิงห์  บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางสาวอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางกาญจนา  ชิดดี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
11. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางวิไล กุยแก้ว     ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ      
13. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ       
14. นางณัฐรดา  สาลี   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.๑  ข้อ 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3  ตัวช้ีวัดท่ี 3 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ข้อ 4    ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยี   มีจริยธรรมและทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึง 
     องค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ การส่ือสารและการดำเนินวิถีชีวิต 
ตัวชี้วัดที่  4  ร้อยละของผู้เรียนท่ีรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยี มีจริยธรรมและทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ในการเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ การส่ือสารและการดำเนินชีวิต 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางโสภา  พิเชฐโสภณ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวสุภัทรา ชูสาย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายภูเบศ   เศรษฐบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางวรลักษณ์  สายเช้ือ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายไพรนคร  ชิณะแขว  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

10. นายอัษฏงค์   จันทิมา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวปัทมาพร  ทิศลี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.๑  ข้อ 4  ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ตัวช้ีวัดท่ี 4 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ข้อ 5    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ และคะแนนเฉล่ียผลการสอบวัด 
    ระดับชาติ O - NET ระดับ ม.๓ และม.๖ ในสาระการเรียนรู้หลักสูงกว่าระดับประเทศ   
ตัวชี้วัดที่  5 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัดที่  6 คะแนนเฉล่ียผลการสอบวัดระดับชาติ  O - NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖ ในสาระการเรียนรู้หลัก 
    สูงกว่าระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ     

1. นายศักดิ์ชาย  เกษร  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายนพพร  ศรปัญญา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นางวิรงรอง  วิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายคำสิงห์  บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
8. นางสาวอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
9. นางกาญจนา  ชิดดี  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 

10. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์ ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ  
11. นางสาวขวัญใจ  ภาพันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
12. นายวรพจน์  นาคถมยา  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ  
13. นายวิโรจน์  วรรณชัย  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ  
14. นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
15.  นางสาวยุวดี  คุณสม  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ  
16.  นายวิวิศน์  ธนะจิตต์สิน  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ  
17. นางประสพสุข  ระยับศรี  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ  
18. นางสาวบุญล้อม  กันตรง  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ  
19. นางวิไล  กุยแก้ว   ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ  
20. นางณัฐรดา   สาลี  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
21.  นางสาวดารณี  วัฒนปาณี  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
22. นางประภา  สมสุข  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
23.  นางผัสนี  พานพรหม  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ  
24.  นางสาววิภาพร  ชิณะแขว  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ  
25. นางปิยลดา  หารไชย  ครูชำนาญการ         กรรมการ 
26. นางพรวริุณ  ประเสริฐสังข์ ครูชำนาญการ         กรรมการ  
27.  นางสาวอรุณี  สังขรัตน์  ครูผู้ช่วย           กรรมการ  
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28. นางพิสมัย  ทองอาบ                 ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
29. นายวัชรา  สิงห์ชะฎา  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
31. นางสาวลลิตา  สายแก้ว  ครู           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.๑  ข้อ 5  ตัวบ่งช้ีท่ี 5  ตัวช้ีวัดท่ี 5 - ๖ ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ข้อ 6    มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่  6  ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
ตัวชี้วัดที่  7 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
2. นางวาสนา  ทิพย์รักษา  ครูชำนาญการพิเศษ         รองประธานกรรมการ 
3. นายศักดิ์ชาย  เกษร  ครูชำนาญการพิเศษ         รองประธานกรรมการ 
4. นายนพพร  ศรปัญญา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางฐานิตา  วัฒนพฤษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางวิรงรอง  วิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายคำสิงห์  บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางกาญจนา  ชิดดี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางพิสุทธิ์ศรี  ธนทองคำเหลือ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางประสพสุข  ระยับศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นายวิโรจน์  วรรณชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
14. นางวรรณา  ศิริดล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
15. นายวิวิศน์  ธนะจิตต์สิน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
16. นางยุพิน  จันทร์ศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
17. นางมณีรัตน์  นครานุรักษ ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
18. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์พิทักษ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
19. นางสาวสถิดาภรณ์  ขันคำ      ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวยุวดี  คุณสม             ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางวิไล  กุยแก้ว     ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าท่ี… 
 



~ ๑๑ ~ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.๑  ข้อ 6  ตัวบ่งช้ีท่ี 6  ตัวช้ีวัดท่ี 7 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 1    การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ตัวบ่งชี้ที่  7  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
     โดยไม่ขัด กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   
ตัวชี้วัดที่  8 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ตัวชี้วัดที่  9 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
     และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายประจักษ์  พันธสีมา   ครูชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
2. นายเอกรัตน์  ลับโกษา  ครูชำนาญการพิเศษ        รองประธานกรรมการ 
3. นายประดิษฐ์  ส่งสุข  ครูชำนาญการพิเศษ        รองประธานกรรมการ 
4. นายเด่นโชค  ขุนพันธุ ์  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
5. นางวิจิตรา  บุญเย็น  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
6. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
7. นางนิตยา  วิเศษสังข์  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
8. นางนิธนิันท์  ธนะจิตต์สิน  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
9. นางเยาวลักษณ์  น้อยมิ่ง  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

10.  นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
11. นางปิยาพร  พรหมทา  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
12.  นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
13.  นายสุรชัย  ดอกแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
14. นางสาวกตัญญุตา  ริมหนองอ่าง ครู    กรรมการ 
15.  นางไพลี  จันทร์นิยม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
16. นางผัสนี  พานพรหม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
17.  นายอรรถพล  ศรีเลิศ     ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.2  ข้อ 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ตัวช้ีวัดท่ี 8 – 9 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน         
                         /ข้อ 2 ความภูมิใจ… 



~ ๑๒ ~ 

ข้อ 2     ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่  8   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ  
      ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง 
     เหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
      อย่างเป็นรูปธรรม 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางสุกัญญา  ทีงาม  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางกนกอร  ณิชกุล  ครูชำนาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
3.  นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
4. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
5. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวอรุณี  สังขรัตน์  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.2  ข้อ 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 8  ตัวช้ีวัดท่ี 10 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 2     ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่  8   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ  
      ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง 
     เหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายมงคล  ไชยเทพ   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายวรพจน์  นาคถมยา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมกา 
3. นายประจักษ์  พันธสีมา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางพิสุทธิ์ศรี  ธนทองคำเหลือ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นางเยาวลักษณ์  น้อยมิ่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.  นางณัฐรดา  สาลี   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.  นางนิตยา  วิเศษสังข์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8.  นางไพลี  จันทร์นิยม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9.  นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10.  นายอุทัย  จึงสมาน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางสาวนารินทร์   จันทราภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

/12. นางนิภา… 



~ ๑๓ ~ 

12. นางนิภา  จันทร์ละออ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นางปัทมา  ชลเทพ   ครู    กรรมการ 
14. นางสาวลลิตา  สายแก้ว  ครู    กรรมการ  
15. นางสาวกตัญญุตา  ริมหนองอ่าง ครู    กรรมการ 
16. นางสาวฐิติยาภรณ์  ดุษฎีกุล ครู    กรรมการ 
17. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร ครู    กรรมการ 
18. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์ พนักงานราชการ   กรรมการ    
19. นางบุษกรณ์  พรหมพิลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ   
20. นางผัสนี  พานพรหม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางนิธนิันท์  ธนะจิตต์สิน   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายอรรถพล  ศรีเลิศ  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเเลขานุการ   

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.2  ข้อ 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 8  ตัวช้ีวัดท่ี 11 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 3     ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง   และความหลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ที่  9   ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมายการเรียนรู้ 
     สร้างเป้าหมายชีวิตการทำงานและการประกอบอาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละผู้เรียนท่ีมีทักษะการปรับตัวและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของ สังคมโลกและ 
      มีเป้าหมายการเรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการทำงานและการประกอบอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางวิไล  กุยแก้ว              ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายประจักษ์  พันธสีมา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายเอกรัตน์  ลับโกษา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นางวาสนา  ทิพย์รักษา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางมณีรัตน์  นครานุรักษ ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายศักดิ์ชาย  เกษร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสาวทิพยรัตน์  กาประสิทธิ์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวเกศินี  บรรจง  ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10.  นางสุภาพร  หอมเนียม  ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.2  ข้อ 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ตัวช้ีวัดท่ี 12 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

/มาตรฐานท่ี 1… 



~ ๑๔ ~ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 4     สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมาย 
      การเรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการทำงานและการประกอบอาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางมุสิกมาศ   อาษาศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายคำสิงห์  บูรณะศรี       ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางยุพิน  จันทร์ศรี            ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายสิรกฤษฎิ์  ศรีบุญเรือง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายประโยชน์  รังษ ี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายณัฐพงษ์  สาลี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายกิติชัย  อุทุม   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสาวกุลนิษฐ์   พรมลา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
9. นายจิระพัฒน์   ศรีรส  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

10. นายสยามรัฐ  ลำเฟือย   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
11. นางกชพร  รัตนธนากาญจน ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
12. นายพีรกานต์  หมวดแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.2  ข้อ 4  ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ตัวช้ีวัดท่ี 13 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 4     สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมาย 
      การเรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการทำงานและการประกอบอาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ   
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางวิไล  กุยแก้ว              ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายเอกรัตน์  ลับโกษา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางวาสนา  ทิพย์รักษา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางมณีรัตน์  นครานุรักษ ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายศักดิ์ชาย  เกษร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

         /7. นางสาวทิพยรัตน์... 



~ ๑๕ ~ 

7. นางสาวทิพยรัตน์  กาประสิทธิ์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวเกศินี  บรรจง  ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสุภาพร  หอมเนียม  ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.2  ข้อ 4  ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ตัวช้ีวัดท่ี 14 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 4     สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมาย 
      การเรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการทำงานและการประกอบอาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์  กีฬา นันทนาการ 
         ตามจินตนาการ 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายคำสิงห์  บูรณะศรี      ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายธีระเดช   ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายเฉลียว  ศิริดล  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นางรัชฏาพร  พงศ์พฤฒิชัย ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางระววีรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายเอกรัตน์  ลับโกษา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางมุสิกมาศ  อาษาศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางยุพิน  จันทร์ศรี            ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นายประโยชน์  รังษ ี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นายณัฐพงษ์  สาลี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นายกิติชัย  อุทุม   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นายสุทธิกุล  กอกหวาน  ครู    กรรมการ 
14. นายจิระพงษ์  พุ่มงาม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15. นายสันติราษฎร์  ไพรป่า  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
16. นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์   พนักงานราชการ    กรรมการ 
17. นางสาวกุลนิษฐ์   พรมลา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
18. นายจิระพัฒน์   ศรีรส  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
19. นายสยามรัฐ  ลำเฟือย   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
20. นายพีรกานต์   หมวดแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาววทันยา  ภาษาพรม ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         /มีหน้าท่ี... 



~ ๑๖ ~ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณาท่ี 
๑.2  ข้อ 4  ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ตัวช้ีวัดท่ี 15 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 4     สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมาย 
      การเรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการทำงานและการประกอบอาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการป้องกันตนเอง จากส่ิงเสพติดให้โทษและอบายมุข  
      หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  ปัญหาทางเพศ 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายประจักษ์  พันธสีมา   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐพงษ์  สาลี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายสำเริง  บุญตา  ครู    กรรมการ 
4.  นายสันติราษฎร์  ไพรป่า  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์พิทักษ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6.  นายสุทธิกุล  กอกหวาน   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
7.  นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ ์ พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็นพิจารณา 
ท่ี ๑.2  ข้อ 4  ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ตัวช้ีวัดท่ี 16 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่   2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
ตัวบ่งชี้ที่ 11  โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ท่ีรองรับนโยบาย 
      กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 17  โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศ ท่ีนำไปสู่การกำหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์   
      ท่ีรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศและนำไปสู่การปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางโสภา  พิเชฐโสภณ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางกิ่งแก้ว  แดงงาม  ครูชำนาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
3. นายนพพร  ศรปัญญา       ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
4. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
5. นางวิรงรอง  วิเศษ         ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
6. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
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7. นายคำสิงห์ บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางสาวอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางกาญจนา  ชิดดี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางกชพร  รัตนธนากาญจน ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นางดวงศิริ  สุขประเสริฐ    ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นายภูเบศ   เศรษฐบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
15. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
16. นางเทพา  สระแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
17. นางสาวพัลยมณ   เย็นสมุทธ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
18. นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง   ครู    กรรมการ 
19. นางจินต์ภาณี  จัตุชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวอารยา  โพธิสาร  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวปัทมาพร  ทิศลี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 2.1  ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ตัวช้ีวัดท่ี 17 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ 18 โรงเรียนใช้ระบบประกนัคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางกิ่งแก้ว  แดงงาม           ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
2. นางเทพา  สระแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย      ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวอารยา   โพธิสาร   ครู      กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 2.2  ตัวบ่งช้ีท่ี 12  ตัวช้ีวัดท่ี 18 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                         /ตัวชี้วัดท่ี 19... 



~ ๑๘ ~ 

ตัวชี้วัดที่ 19  ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจและเป้าประสงค์การเป็น 
      โรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายบรรพชิต   โพธิ์บอน  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
2. นางวิรงรอง  วิเศษ   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายประจักษ์  พันธสีมา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายนพพร  ศรปัญญา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายคำสิงห์ บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางสาวอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางกาญจนา  ชิดดี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางปราญชลี  สิงห์ชะฎา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นางประภา  สมสุข   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
14. หัวหน้างานทุกงาน       กรรมการ 
15. นางณัฐรดา   สาลี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  แหวนเงิน ครูอัตราจ้าง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวมาลินี  บุญสงค์  ครูอัตราจ้าง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณาท่ี 
2.2  ตัวบ่งช้ีท่ี 12  ตัวช้ีวัดท่ี 19 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ 20  จำนวนโครงการท่ีมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามรูปแบบการรายงาน 
      โครงการถูกต้องครบถ้วน ท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี  
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางโสภา  พิเชฐโสภณ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางกิ่งแก้ว  แดงงาม  ครูชำนาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
3. นายนพพร  ศรปัญญา       ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
4. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
5. นางวิรงรอง  วิเศษ         ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
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~ ๑๙ ~ 

6. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายคำสิงห์ บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางสาวอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางกาญจนา  ชิดดี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางกชพร  รัตนธนากาญจน ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นางดวงศิริ  สุขประเสริฐ    ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นายภูเบศ   เศรษฐบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
15. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
16. นางเทพา  สระแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
17. นางสาวพัลยมน   เย็นสมุทร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
18. นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง   ครู    กรรมการ 
19. นางจินต์ภาณี  จัตุชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวอารยา  โพธิสาร  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวปัทมาพร  ทิศลี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 2.2  ตัวบ่งช้ีท่ี 12  ตัวช้ีวัดท่ี 20 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ 21  ระดับความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางกิ่งแก้ว  แดงงาม          ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
2. นางเทพา  สระแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย      ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวอารยา  โพธิสาร  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 2.2  ตัวบ่งช้ีท่ี 12  ตัวช้ีวัดท่ี 21 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                         /ตัวบ่งช้ีท่ี 12… 



~ ๒๐ ~ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ 22  ระดับความพึงพอใจของบุคคล หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ท่ีมีต่อการให้บริการของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายเฉลียว  ศิริดล  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางระววีรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสุพัตรา  ไชยโชติ   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายเอกรัตน์  ลับโกษา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายอุทัย  จึงสมาน   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางวรลักษณ์  สายเช้ือ   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางวณิชยา  รัฐอุบล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นายสุทธิกุล  กอกหวาน  ครู    กรรมการ 
12. นางสาววทันยา  ภาษาพรม ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
13. นายสันติราษฎร์   ไพรป่า  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
14. นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
15. นายธนากร  คงสมมนต์     ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
16. นางสาวเพ็ญประภา บุญพิพัฒมงคล ครู    กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวสุภัตตรา บุญภามา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวกานตชนน์  ชาวประสา  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นายจิระพงษ์  พุ่มงาม   ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นายเกรียงไกร  ศรีกุล  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาววิภารัตน์  บุญโต   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 2.2  ตัวบ่งช้ีท่ี 12  ตัวช้ีวัดท่ี 22 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที ่13  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนท่ีหลากหลายและสอดคล้อง 
      กับความต้องการของท้องถิ่น   
ตัวชี้วัดที่ 23 โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึงความต้องการของผู้เรียน มีโครงสร้างการเรียนท่ีรองรับ 
      กลุ่มศักยภาพผู้เรียน อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
                         /ตัวชี้วัดท่ี 24… 
 



~ ๒๑ ~ 

ตัวชี้วัดที่ 24 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีโครงสร้างการเรียนท่ีรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
      อย่างหลากหลายและดำเนินการอย่างเป็นระบบ    
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายศักดิ์ชาย  เกษร    ครูชำนาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
2. นายนพพร   ศรปัญญา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางวิรงรอง  วิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายคำสิงห์  บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางกาญจนา  ชิดดี   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางเยาวลักษณ์   น้อยมิ่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นายวรพจน์  นาคถมยา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นางสาวยุวดี  คุณสม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
14. นายวิวิศน์  ธนะจิตต์สิน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
15. นางประสพสุข  ระยับศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
16. นางวาสนา  ทิพย์รักษา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
17. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
18. นางประภา  สมสุข  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
19. นางปิยลดา  หารไชย  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
20. นางสาวกตัญญุตา  ริมหนองอ่าง   ครู      กรรมการ  
21. นางสาวบุญล้อม  กันตรง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
22. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
23. นายบรรพชิต   โพธิ์บอน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 2.3  ตัวบ่งช้ีท่ี 13  ตัวช้ีวัดท่ี 23 – 24 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 14  โรงเรียนให้บริการแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะแนวทักษะชีวิต จัดทำระเบียนสะสม 
      และแฟ้มสะสมผลงาน ท่ีแสดงเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ (Career Path  
      และ Portfolios) 
                        /ตัวชี้วัดท่ี 25… 



~ ๒๒ ~ 

ตัวชี้วัดที่ 25 ระดับประสิทธิภาพของการบริการแนะแนวการศึกษา อาชีพและทักษะชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีระเบียนสะสมและแฟ้มสะสม  ผลงาน ท่ีแสดงเส้นทางการศึกษาต่อ 
      สู่การประกอบอาชีพ (Career Path และ Portfolios) 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางวิไล  กุยแก้ว    ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางวาสนา  ทิพย์รักษา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายศักดิ์ชาย  เกษร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางมณีรัตน์  นครานุรักษ ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวทิพยรัตน์  กาประสิทธิ์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 2.3  ตัวบ่งช้ีท่ี 14  ตัวช้ีวัดท่ี 25 – 26 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
  ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 15  โรงเรียนมีแผนการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ 
      ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 
ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของครูและบุคลากร ท่ีได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้
      ทางวิชาชีพ (PLC) สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคลและมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ 
     ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางสาวยุวดี  คุณสม  ครูชำนาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
2. นางศิริพร  นามจันทรา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายทิฆัมพร  จิรานันท์สิริ    ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวเมธาวี  พาลาเลิศ   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางสาวมัณฑนา  แสงกุรัง    ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 2.4  ตัวบ่งช้ีท่ี 15  ตัวช้ีวัดท่ี 27 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 16  ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล  
     รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละของครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครู                     
     เป็นรายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
                        /ผู้รับผิดชอบ... 



~ ๒๓ ~ 

ผู้รับผิดชอบ    
1. นางสาวยุวดี  คุณสม  ครูชำนาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
2. นางศิริพร  นามจันทรา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายทิฆัมพร  จิรานันท์สิริ    ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวเมธาวี  พาลาเลิศ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางสาวมัณฑนา  แสงกุรัง    ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 2.1  ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ตัวช้ีวัดท่ี 28 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 17  โรงเรียนมีส่ิงอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา  
ตัวชี้วัดที่ 29 โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการส่ิงอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
      ตามศาสตร์ของพระราชา และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 30 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
      ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ 31 โรงเรียนมีส่ิงอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา 
ตัวชี้วัดที่ 32 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ท่ีนำระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้    
      และบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายวรพจน์  นาคถมยา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
5. นายพีรกานต์  หมวดแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
6. นายประโยชน์  รังษ ี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายเฉลียว   ศิริดล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางดวงศิริ   สุขประเสริฐ  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
9. นางยุพิน  จันทร์ศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางมณีรัตน์  นครานุรักษ ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางสาวบุญล้อม  กันตรง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นางสาวนันทิยา  สุรเสนธ์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
14. นางศุทธินี  จันทชิต  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
15. นายธิปกรณ์  ศิลาวงศ์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 

         /16. นางสาวอุไรวรรณ... 



~ ๒๔ ~ 

16. นางสาวอุไรวรรณ  เช้ือพราหมณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
17. นายธนภัทร  ศิริดล  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
18. ลูกจ้างประจำทุกคน      กรรมการ 
19. พนักงานทำความสะอาดทุกคน     กรรมการ 
20. นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์    ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวลลิตา  สายแก้ว     ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายไพรนคร  ชิณะแขว     ครูชำนาญการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 2.5  ตัวบ่งช้ีท่ี 17  ตัวช้ีวัดท่ี 29 – 32 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 18  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละของครูท่ีใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้   
ตัวชี้วัดที่ 34 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการจัดระบบเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร           ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี       ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางโสภา  พิเชฐโสภณ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางวรลักษณ์  สายเช้ือ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ  
9. นายไพรนคร  ชิณะแขว  ครูชำนาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นายอัษฏงค์  คงสมบัติ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 2.6  ตัวบ่งช้ีท่ี 18  ตัวช้ีวัดท่ี 33 – 34 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 19  โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้               
      ท่ีแสดงความเช่ือมโยงสอดคล้องขององค์กรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
                          /ตัวชี้วัดท่ี 35… 
 



~ ๒๕ ~ 

ตัวชี้วัดที่ 35 โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้               
      ท่ีแสดงความเช่ือมโยงสอดคล้องขององค์กรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางบุษกรณ์  พรหมพิลา     ครูชำนาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2. นางไพลี  จันทร์นิยม   ครูชำนาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
3. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางกชพร  รัตน์ธนากาญจน ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายกิตติชัย  อุทุม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางดวงศิริ  สุขประเสริฐ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางสาวมะติกา  สุธาบุญ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 

10. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร ครู    กรรมการ 
11. นายสุทธิกุล  กอกหวาน  ครู    กรรมการ 
12. นายธีรศักดิ์  ชูแก้ว  ครู     กรรมการ 
13. นางสาวกานตชนน์  ชาวประสา ครู    กรรมการ 
14. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์พิทักษ์     ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15. นางสาวกนกพร  แฝงพงศ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
16. นางสาวสุวิมล  โคตรสมบัติ         ครู               กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวจุรีรัตน์  บุตรวงศ์            ครู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 2.6  ตัวบ่งช้ีท่ี 19  ตัวช้ีวัดท่ี 35 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ประเด็นพิจารณาที่  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 20  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active Learning ท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
      ทุกคนมีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ ตามความถนัดและความสนใจ 
ตัวชี้วัดที่ 36 ร้อยละของครูท่ีจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ 
      กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning ตามความสนใจและความถนัด 
      เป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 
ตัวชี้วัดที่ 37 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
      ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   
ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและอำนวยความ  
      สะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
                         /ตัวชี้วัดท่ี 40… 



~ ๒๖ ~ 

ตัวชี้วัดที่ 40 ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นางวิรงรอง  วิเศษ         ครูชำนาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายนพพร  ศรปัญญา       ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
4. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
5.  นายคำสิงห์ บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.  นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
7.  นางสาวอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางกาญจนา  ชิดดี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9.  นางประภา   สมสุข   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

10. นายณัฐวุฒิ  หารไชย    ครูชำนาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 3.1  ตัวบ่งช้ีท่ี 20  ตัวช้ีวัดท่ี 36 – 40 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ประเด็นพิจารณาที่  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 21  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนฝึกเป็นผู้ประกอบการ และทำธุรกิจพอเพียง  
      ตามกระบวนการ Project-based Learning   
ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกเป็นผู้ประกอบการ และทำธุรกิจพอเพียง 
      ตามกระบวนการ Project-based Learning 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายศักดิ์ชาย  เกษร    ครูชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
2. นายนพพร  ศรปัญญา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นางวิรงรอง  วิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายคำสิงห์  บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางกาญจนา  ชิดดี   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางเยาวลักษณ์   น้อยมิ่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นายวรพจน์  นาคถมยา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นางสาวยุวดี  คุณสม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

         /14. นายวิวิศน์... 



~ ๒๗ ~ 

14. นายวิวิศน์  ธนะจิตต์สิน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
15. นางประสพสุข  ระยับศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
16. นางวาสนา  ทิพย์รักษา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
17. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
18. นางประภา   สมสุข  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
19. นางปิยลดา  หารไชย  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
20. นางสาวกตัญญุตา  ริมหนองอ่าง   ครู      กรรมการ  
21. นางสาวสถิดาภรณ์  ขันคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวยุวดี   คุณสม    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 3.1  ตัวบ่งช้ีท่ี 21  ตัวช้ีวัดท่ี 41 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ประเด็นพิจารณาที่  3.2  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 22  ครูมีทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละของครูมีทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      และมีการบันทึกการใช้ส่ือเป็นเชิงประจักษ์ 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายณัฐวุฒิ  หารไชย  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายนพพร  ศรปัญญา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางวิรงรอง  วิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายคำสิงห์  บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายธีระเดช  ทองอินทร์         ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
8. นางสาวอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ         ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
9. นางกาญจนา  ชิดดี   ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 

10. นางปราญชลี  สิงห์ชะฎา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางศิริพร  นามจันทรา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางวิราวรรณ  ยกพล  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
13. นายอรรถพล  ศรีเลิศ      ครู    กรรมการ 
14. นางสาวมะติกา  สุธาบุญ          ครูชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ  
15. นายไพรนคร  ชิณะแขว  ครูชำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 3.2  ตัวบ่งช้ีท่ี 22  ตัวช้ีวัดท่ี 42 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
            /2. ปฏิบัติหน้าท่ี... 



~ ๒๘ ~ 

 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ประเด็นพิจารณาที่  3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ตัวบ่งชี้ที ่23  ครูบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ตัวชี้วัดที่ 43 ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน 
ผู้รับผิดชอบ    

1. นายศักดิ์ชาย  เกษร  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางวิรงรอง  วิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายมงคล  ไชยเทพ   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายนพพร  ศรปัญญา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางกาญจนา  ชิดดี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายคำสิงห์  บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางสาวบุญล้อม  กันตรง      ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวลลิตา  สายแก้ว  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวณัฐธิดาภรณ์   แหวนเงิน ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวมาลินี  บุญสงค์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 3.3  ตัวบ่งช้ีท่ี 23  ตัวช้ีวัดท่ี 43 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ประเด็นพิจารณาที่  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 24  ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวัด 
      และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
      การเรียนรู ้
ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของครูท่ีประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัดที่ 46 ร้อยละของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล   
ตัวชี้วัดที่ 47 ร้อยละของครูมีเครื่องมือวัดผลท่ีอิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด 
 
                        /ผู้รับผิดชอบ... 



~ ๒๙ ~ 

ผู้รับผิดชอบ    
1. นางพิสมัย  ทองอาบ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายวิโรจน์  วรรณชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางวิรงรอง  วิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ          รองประธานกรรมการ 
4. นายนพพร  ศรปัญญา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางกาญจนา  ชิดดี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นายคำสิงห์  บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางเยาวลักษณ์  น้อยมิ่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางศรีวรรณ  สมสูงเนิน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นางวลัย  นามวงศ์    ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ   
14. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
15. นางสาวลลิตา สายแก้ว  ครู    กรรมการ 
16. นางสาวธิดารัตน์  คำแพง  ครู    กรรมการ 
17. นางสาวอรุณี  สังขรัตน์    ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
18. นางสาวกนกพร  แฝงพงศ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ   
19. นายวัชรา  สิงห์ชะฏา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  แหวนเงิน ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวมาลินี  บุญสงค์  ครูอัตราจ้าง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 3.4  ตัวบ่งช้ีท่ี 24  ตัวช้ีวัดท่ี 44 – 47  ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ประเด็นพิจารณาที่  3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
         การจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 25  ครูมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับช้ัน 
      เดียวกันและบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น   
ตัวชี้วัดที่ 48 ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับช้ันเดียวกัน 
ตัวชี้วัดท่ี 49 ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น  สถานประกอบการ  
      กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 50 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
      และต่อเนื่อง 

/ผู้รับผิดชอบ… 



~ ๓๐ ~ 

ผู้รับผิดชอบ    
1. นายศักดิ์ชาย   เกษร  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิโรจน์   วรรณชัย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวบุญล้อม   กันตรง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
5. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางประสพสุข  ระยับศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมกา 
7. นายนพพร  ศรปัญญา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางวิรงรอง  วิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
11. นายคำสิงห์  บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
13. นางวิรงรอง  วิเศษ   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
14. นายวรพจน์  นาคถมยา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
15. นายวิวิศน์  ธนะจิตต์สิน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
16. นางวิไล  กุยแก้ว    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ           
17. นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
18. นางประภา สมสุข  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ    
19. นางปิยลดา  หารไชย  ครูชำนาญการ   กรรมการ    
20. นางสาวสถิดาภรณ์  ขันคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวยุวดี  คุณสม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์พิทักษ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 3.5  ตัวบ่งช้ีท่ี 25  ตัวช้ีวัดท่ี 48 – 50 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
  ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ประเด็นพิจารณาที่  3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
         การจัดการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ 26  ครูบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียนท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชา  
      ในแต่ละกลุ่มศักยภาพของผู้เรียนท่ีนำผลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
ตัวชี้วัดที่ 51 ร้อยละของครู มีการบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัย  ในช้ันเรียนท่ีแสดงศักยภาพด้านความรู้  
      ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่ม 
      ศักยภาพของผู้เรียนท่ีนำผลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
 
                        /ผู้รับผิดชอบ... 



~ ๓๑ ~ 

ผู้รับผิดชอบ    
1. นางวิรงรอง  วิเศษ         ครูชำนาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล  ไชยเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายนพพร  ศรปัญญา       ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
4. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
5. นายคำสิงห์ บูรณะศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายธีระเดช  ทองอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางสาวอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางกาญจนา  ชิดดี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางนภสร  เลิศศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางพนิฎา  ชำนิกุล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางมนัสนันท์  ละเลิศ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางศรวณีย์  ลาเต  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นายณัฐพร  ทองพูน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
14. นางสาวธิดารัตน์  ชนะงาม ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15. นางสาวรัตนาวลี  จันทะสนธิ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
16. นางประภา   สมสุข   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
17. นายณัฐวุฒิ  หารไชย    ครูชำนาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสาน รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ประเด็นพิจารณา 
ท่ี 3.5  ตัวบ่งช้ีท่ี 26 ตัวช้ีวัดท่ี 51 ให้เรียบร้อยเสร็จส้ิน ภายในวันอังคารท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายพีรกานต์   หมวดแก้ว   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายประโยชน์  รังษี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายเฉลียว  ศิริดล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวกุลมณี  พรมศรี  ครู    กรรมการ 
6. นายจิระพงษ์  พุ่มงาม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
7. นายศักรินทร์  สุทารส  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
8. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยปัญญา ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
9. ลูกจ้างประจำทุกคน      กรรมการ 

10. พนักงานทำความสะอาดทุกคน     กรรมการ 
11. นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางดวงศิริ   สุขประเสริฐ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายไพรนคร   ชิณะแขว  ครูชำนาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         /มีหน้าท่ี... 



~ ๓๒ ~ 

มีหน้าที่     ๑. จัดเตรียมห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินิ ให้เรียบร้อย  เพื่อให้
คณะกรรมการรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้นำผลงานจัดเตรียมรับการ 
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประดับ ตกแต่ง ห้องประชุม  ให้เรียบร้อย   
สวยงาม  ตามความเหมาะสม    
  ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางมนัสนันท์  ละเลิศ   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางวรลักษณ์  สายเช้ือ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางพรวริุณ  ประเสริฐสังข์  ครูชำนาญการ     กรรมการ 
๕. นางสาวลลิตา  สายแก้ว  ครู    กรรมการ 
๖. นางสาวนาฎสินี  โพธิสาร  ครู    กรรมการ 
๗. นางสาวธิดารัตน์  ชนะงาม   ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
๘. นายจิระพงษ์  พุ่มงาม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
๙. นางสาวพิมพา  เช้ือทอง      ครูผู้ช่วย      กรรมการ 

๑๐. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  แหวนเงิน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๑. นายเดชา  เอกา   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
๑๒. นางสาวมัณฑนา  แสงกุรัง       ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๑๓. นางสาวทิพยรัตน์  กาประสิทธิ์  ครู      กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวชุติมา  กิมาลี  ครูอัตราจ้าง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. ทำหน้าท่ีปฏิคม  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  
    ๒. จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการและคณะครูท่ีรับการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา      
 ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๑. นางวณิชยา  รัฐอุบล  ครูชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
๒. นางเทพา  สระแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสาวอารยา  โพธิสาร  ครู    กรรมการ 
๕. นางปิยลดา  หารไชย   ครูชำนาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวจุธาภัค วรโคตร  ครูชำนาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑.  รับผิดชอบด้านพิธีการในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
  ๒.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
           /7. คณะกรรมการ... 



~ ๓๓ ~ 

7. คณะกรรมการบันทึกภาพและฝ่ายประชาสัมพันธ ์
๑. นายภูเบศ   เศรษฐบุตร          ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางวณิชยา  รัฐอุบล  ครูชำนาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 
๓. นางวณิชยา  รัฐุบล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางณฐอร  ตังนิธภัทร  ลูกจ้างประจำ   กรรมการ 
๖. นายไพรนคร  ชิณะแขว  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวอารยา  โพธิสาร  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นายอัษฏงค์   จันธิมา  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. บันทึกภาพและประชาสัมพันธ์การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

๑. นางกิ่งแก้ว  แดงงาม  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางเทพา  สระแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสาวอารยา  โพธิสาร  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. จัดทำรายงานและสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนและจัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ขอให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ 
หากมีปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินงาน  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อทำการวินิจฉัยส่ังการต่อไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๑6  มีนาคม  ๒๕๖4  
 
 
 

            (นายสมศักด์ิ  นันทวิสิทธิ์) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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