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            บทสรุปผู้บรหิาร  

       

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 

ชื่อโรงเรียน สตรีสิริเกศ 
สถานที่ตั้ง ๘๗๙  ถนนปลัดมณฑล  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

รหัสไปรษณีย์  ๓๓๐๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๒๘๖๘   โทรสาร ๐ ๔๕๖๒ ๐๖๔๒ 
e – mail  satreesiriket@ssk.ac.th / website: ssk.ac.th 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,038  คน  จำแนกเป็น  ระดับชั้น ม.ต้น 1,355 คน  

และระดับชั้น ม.ปลาย  1,683 คน 
                   

สรปุการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   โรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้  
 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :  ยอดเยี่ยม 

  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

    โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนการพัฒนาผู ้เรียนด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย ซึ ่งมีเป้าหมาย  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิด 
และปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เรียนรู ้ผ่านกระบวนการ Active Learning ตามแผน 
การจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ตามความถนัดและความสนใจ   มีกระบวนการ
ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  ซึ่งทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมการในออกแบบและวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  มีการทบทวนและรายงานการจัดการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน  โรงเรียนได้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน สื ่อสารและคิดคำนวณ ประกอบกับกระบวนการคิด แก้ปัญหา  
โดยให้ผู ้เรียนปฏิบัติจริงด้วยวิธีการเรียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ที ่หลากหลาย เรียนรู ้ด้วยกระบวนการวิจัย 
จนทำให้ผู ้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศสามารถนำเสนอและสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
โดยครูทำหน้าที ่เป็นโค้ช (Coach) คอยให้คำปรึกษาให้กับนักเรียน ทำให้ผู ้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถสื่อสารองค์ความรู้ด้วยการเขียน การสื่อสารและนำเสนอผ่านการเรียนรู้ 
ในวิชาบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื ่อมโยงบริบทท้องถิ่นและพัฒนาสมรรถนะ  
ในศตวรรษท่ี 21 (SMT) รายวิชา Independent Study (IS) ตามหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
รายวิชาโครงงานหรือวิชาที่มีกระบวนการโครงงานที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง การจัดกิจกรรม
และค่ายบูรณาการต่าง ๆ  การจัดกิจกรรม Active Learning เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น มีกระบวนการคิด
และกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ และสามารถวางแผนกำหนดแนวทางการเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี 
และครูได้เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ร่วมกันผลิตสื่อ  
การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้นในทุกระดับชั้น และมุ่งเน้น  
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ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  สามารถอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศที่สอง และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองในการจัดกระบวนการเรียนที่การสอนที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยี ในการสอน จัดชั้นเรียนเชิงบวก  
มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย ตรงตามสภาพจริง และให้สะท้อนผลย้อนกลับผู้เรียนอย่างรวดเ ร็ว 
ส่งผลให้ผู ้เร ียนมีทักษะการสื ่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที ่ ๒ และ
ความสามารถในการคิดคำนวณ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90.28  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ  84.83 มีความการสร้าง
นวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียนระดับดีขึ้นไป 91.97  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3.34 ร้อยละ ๗6.83 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ย  
สูงสุดระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม  จำนวน 5 คน และผู้เรียน 1 คน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคะแนนเฉลี ่ยสูงสุดระดับจังหวัดในรายวิชาภาษาอังกฤษ  
และผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 100 มีความภูมิใจ ในท้องถิ่นและความเป็นไทยโดยประเมิน 
การเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที ่สถานศึกษา จัดขึ ้นร้อยละ 96.38 ยอมรับที ่จะอยู ่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 100 และมีสุขภาวะทางร่างกายและมีจิตสังคม ร้อยละ 88.38 
 

  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   โรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาระเบียบ วินัย ส่งเสริม คุณธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ซึ่งมีกิจกรรมมีส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้ กิจกรรม
ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
โรงเรียนสุจริต กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา กิจกรรมวันเกียรติยศ 
ลูกชมพูขาว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมค่ายพักแรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 , 3 – 5  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อนุรักษ์ ความเป็นไทย ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์สิ ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ทัศนศึกษา 
แหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับดีขึ ้นไป ร้อยละ 100 และผู้เรียน 
ที่มีค่านิยม 12 ประการ ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ของชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๑ – ๖  ตั ้งแต่ระดับดีขึ ้นไป  ร้อยละ 100  จากโครงการ/กิจกรรมข้างต้น  
ส่งผลให้ เด็กหญิงธีรดา  นนทะชาติ ได้รับรางวัล มาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ระดับ 4 ดาว ประจำปี 2564                    
จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และนักเรียนยังได้รับเหรียญทอง  
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 ชิงถ้วยรางวัลประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  และได้รับรางวัลชนะเลิศ คลิปวีดีโอสั้น การประกวดคลิปวีดีโอสั้น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด  "ของดีจังหวัดฉัน (ภาษาจีน)” สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
   ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้   
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา    

ยอดเยี่ยม 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 

 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ :  ยอดเยี่ยม 

  โรงเรียนสตรีสิร ิเกศได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้ ร ูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  
แบบมีส่วนร่วม และใช้รูปแบบระบบการประกันคุณภาพการภายใน โดยใช้ SSK – MODEL  เพ่ือพัฒนาองค์กร                
โดยศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์สังเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐานการศึกษาเป้าหมาย  
และตัวชี้วัดของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จัดประชุมวางแผน ระดมความคิด จากครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา             
ในการกำหนดเป้าหมาย ว ิส ัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน  
โดยคำนึงถึงความเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที ่ 21 และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565 – 256๘) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ซึ ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื ่อนความสำเร็จต่อวัตถุประสงค์สำคัญเชิงกลยุทธ์  
อย่างครบถ้วน โดยบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ จากบนลงล่าง (Top-down Approach) และการวางแผน 
จากล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach) ผสมผสานกันแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลัก Balanced Scorecard  
4 มุมมอง ได้แก่ ด านผู ้เร ียน ด านระบบการจัดการศึกษา ด านครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
ดานการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
และสรุปผลการดำเนินงานโดยใช้ร ูปแบบ  SSK – MODEL  ซึ ่งมีกระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA  
เป ็นต ัวข ับเคล ื ่อนการดำเนินงานภายในโรงเร ียน มีการแจ้งให ้คร ูและบุคลากร ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องทราบ  
และจากการรายงานประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม     
   โรงเรียนมุ ่งเน้นคุณภาพของผู ้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ ่มเป้าหมาย  
จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ  
ของท้องถิ่น  มีโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง



ง 

 

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตอบสนองเป้าหมาย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษา มีการประเมินและ 
การติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน จัดแนะแนวการศึกษา  แนะแนว
อาชีพ  แนะแนวทักษะชีวิต  มีการจัดทำระเบียนสะสมและแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงเส้นทางการศึกษาต่อ  
ส ู ่ การประกอบอาช ีพ (Career Path Portfolios) ของผ ู ้ เ ร ี ยนเป ็น ม ีการพ ัฒนาคร ูและบ ุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ครูและบุคลากรอย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามสาขาวิชาอย่างต่อเนื ่อง 
รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อ 
การจัดการเรียนรู ้ มีการกำหนดแนวทาง  วางแผนการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบได้จากระบบ 
eoffice.ssk.ac.th ของโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ จัดทำผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) 
สะดวกพร้อมใช้งาน อยู ่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม  พร้อมใช้ประโยชน์ มีแหล่งเรียนรู ้ภายใน
สถานศึกษาที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ที ่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของพระราชา ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรี ยนรู้  มีสื่อและ 
สิ่งอำนวยความสะดวก  รองรับการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  โดยครูมีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้และมีการบันทึกการใช้ส ื ่อเป็นเชิงประจักษ์   
อีกท้ังยังมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง เป็นปัจจุบันที่แสดงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์กร
ทั้งภายในและภายนอก  สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัย มีเว็ปไซต์ เฟซบุ๊ก
โรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งโรงเรียนยังมีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา  
โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับทราบ
และร่วมกันผิดชอบ  โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษา  
ที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมและใช้รูปแบบ
ระบบการประกันคุณภาพการภายใน โดยใช้ SSK – MODEL ในการบริหาร ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ มีผลการประเมินคุณภาพ 
ในระดับดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563  รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี ่ยม ประเภทมัธยมศึกษา  
ขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
  ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 



จ 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   โรงเรียนสตรีสิริเกศได้กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ  256 5 – 2568  
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะ 4 ปี  โดยมีแผนพัฒนาและกำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร คือ พัฒนาศักยภาพและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู โดยจัดโครงการเพื ่อพัฒนาครูสู ่ความเป็นครูในศตวรรษที่  21 จัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ตามกระบวนการ Active  Learning  จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่  21  ครูมีหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีคลังสื่อทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา และมีคำอธิบาย 
ระดับคะแนนเกณฑ์คุณภาพหน่วยฐานสมรรถนะและแบบรายงานผลการวิจัยและพัฒนาชั้นเรียนพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้และประเมินผล  ฐานสมรรถนะผ่านช่องทาง  Online and Onsite  มีโครงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  จัดทำ พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ และพัฒนาแผนการเรียนรู้รายวิชา
ฐานสมรรถนะ  คัดเลือกแบบประเมินและคัดกรองความถนัดและบุคลิกภาพและจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  
จัดเก็บและวางเส้นทางการเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก โครงการเรียนรู้ผ่านระบบ Online and 
Onsite โดยเลือกช่องทางการส่งสาร สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้  
ฐานสมรรถนะ พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื ่ออย่างมีประสิทธิภาพ  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 
เพื ่อฝ ึกทักษะการเป็นผู ้ประกอบการ  พัฒนาการสร้างเครื ่องมือรูปแบบ วิธ ีการวัดและประเมินผล  
อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการวิจัยเพื ่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง  
ตามคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21   จากโรงเรียนได้ดำเนินงาน ตามวงจรคุณภาพ  PDCA มีการแจ้ง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติและกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียน   
  ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและ
ปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้   

ยอดเยี่ยม 

 

จุดเด่น 

     ๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและสื่อสารได้ในระดับยอดเยี่ยม สามารถคิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  เนื่องจากโรงเรียนมีระบบคัดกรองการอ่านที่ชัดเจน มีแบบประเมินการเขยีน
และเกณฑ์ที่ชัดเจน มีห้องศูนย์สื ่อของกลุ่มสาระที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมโดยการอ่านตำราภาษาอั งกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย  
(เขียนบันทึกความดี) การจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน  โรงเรียนได้จัดสอบ  



ฉ 

 

วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานยุโรปหรือ CFR และผู้เรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ 
English Program เข้าทดสอบ TOEFL, IELTS หรือ CUTEP เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษภาษาทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว และภาษาเขมร เพื่อสร้าง
โอกาสให้กับผู ้เรียนโดยมีบุคลากรที ่มีความเชี ่ยวชาญทางด้านภาษามาให้ความรู ้ ผู ้เรียนทั ้งเรียนพิเศษ  
ทางด้านภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นสามารถพัฒนาตนเองได้ในระดับที่พอใจ ในการประเมินการคิดคำนวณ 
มีเครื่องมือที่ชัดเจนในการประเมินมีการเทียบผลที่ชัดเจนและสร้างแรงจูงใจในการทำข้อสอบ  อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สื ่อในการพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์
นวัตกรรมเพื ่อแก้ปัญหาชุมชน (Community Innovation Project : CIP) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  
จังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่นวัตกรรมและโรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมนวัตกรรมการจัด 
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นและพัฒนาสมรรถนะ  
ในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – 3 ทำให้นักเรียนได้พัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์นวัตกรรม 
ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น และมีศักยภาพทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและอื่น  ๆ มีทักษะการใช้ชีวิต 
สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของผู้เรียนสูงขึ ้นต่อเนื ่องทุกปีการศึกษา เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  และผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O – NET) ช ั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่  3 และช ั ้นม ัธยมศึกษาปีที่  6  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับประเทศ 
ในวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน จำนวน 5 คน คะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
และคะแนนเฉลี ่ยสูงสุดระดับจังหวัดในรายวิชาภาษาอังกฤษ  อีกทั ้งผู ้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่สอง 
ตั้งแต่ระดับดีขึ ้นไป ในระดับยอดเยี่ยมตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งเป็นผลมาจากโรงเรียน 
มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการบันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จ (5-Step Model)  
  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะชีวิตและแสดงออกอย่างโดดเด่น มีสุนทรียภาพ
ด้านดนตรี  กีฬาและนันทนาการ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริต  มีความขยันอดทน และมีความสุขในการทำงาน 
อีกทั้งผู ้เรียนยังให้มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนและท้องถิ่น  
อย่างสม่ำเสมอ  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นด้วยความเต็มใจและเสียสละ ซึ่งเป็นผล
การพัฒนาผู ้เร ียนโดยโรงเรียนมีการวางแผนและกำหนดแนวทางในการพัฒนาผู ้เร ียนด้านผลสัมฤทธิ์  
ทางวิชาการ จัดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีการรายงานผลการดำเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 
 

     ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีค่านิยมที ่ยึดถือปฏิบัติร ่วมกัน   
โดยกำหนดให้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คือ SSK – 
Model : รูปแบบระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนสตรีสิริเกศ” ซึ่ งถือได้ว่ามีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม 
อย่างเป็นระบบ มีกระบวนทำงานที่ชัดเจนซึ่งโรงเรียนใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA  ใช้การกำกับ 
นิเทศ ติดตาม และการติดตามงานประจำภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน และกิจกรรม โครงการภายใต้  
แผนกลยุทธ์ ส่งผลดีให้เกิดกับระบบบริหาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ที่สามารถบริหารให้เป็นหนึ่งเดียวและ 
เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการวางแผนกลยุทธ์ของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นระบบทุกภาค
ส่วน (คณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครอง ครู ช ุมชน ภาคีเครือข่ายและผู ้เร ียน) มีส ่วนร่วมโดย  
มีหลัก Balanced Scorecard 4 มุมมอง ได้แก่ ดานผู้เรียน ดานระบบการจัดการศึกษา ดานครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาและดานการบริหารจัดการของโรงเรียน มาพิจารณาดำเนินการ แล้วนำไปสู่การปฏิบัติอย่าง  
คงเส้นคงวาทั่วทั้งองค์กร โดยดำเนินการครอบคลุมมีปฏิทินการดำเนินการชัดเจนดำเนินการตามกรอบเวลา  
มีคำสั่งมอบหมายชัดเจนในทุกงาน มีการทบทวนการจัดการศึกษาเป็นประจำทุกปี  ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน อีกทั้งยังมีการเผยแพร่และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนทั้งในรูปแบบเอกสารและ
ผ่านระบบเครือข่าย 
 

     ๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Online และ Onsite ครูมีทักษะการใช้สื่อ  
และมีสื ่อที่เหมาะสมกับบทเรียน ทั้งสื ่อที่ประดิษฐ์ขึ ้น สร้างขึ้นเอง จัดทำเองและสื่อที่จัดหา อีกทั้งครูยัง 
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยใช้กระบวนการ Active learning  มีการสะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างทันท่วงทีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ก่อนการเรียนการสอน 
มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก และโรงเรียนมีสารสนเทศที่รวบรวมนวัตกรรมผู้บริหารและครูที่ชัดเจน     
 

จุดที่ควรพัฒนา 

     ๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

   โรงเรียน ควรมีการกำกับนิเทศติดตามการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระ 
ร่วมวางแผนและกำหนดทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่าย
การฝึกอบรมทักษะ อ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย การสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทำ team teaching 
ระหว่างครูไทยและครูต่างชาติโดยให้เจ้าของภาษามาร่วมจัดการเรียนการสอน และเชิญวิทยากรที่เป็นเจ้าของ
ภาษาร่วมสอนออนไลน์ และในกรณีที่เกิดสภาวะคับขัน เช่น ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID – 19 โรงเรียนควรเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับผู้ เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และทุกรายวิชาและกระตุ้นให้มีความพร้อมในการเรียนอย่างต่อเนื่อง เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และพัฒนา
ผู้เรียนในทุกด้านควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  
ให้ครอบคลุมทุกคนตามศักยภาพ (1 คน 1 สมรรถนะ 1 ความสำเร็จ)  ตามความถนัดและความใจ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ ภาษา กฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนรู้ตัวตนและเส้นทาง  
การประกอบอาชีพในอนาคต  และพัฒนาให้ผู ้เรียนมีให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา
และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และพัฒนานักเรียนสู่เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติ 
และระดับประเทศ พัฒนาให้ผู้เรียนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง 
ให้สูงขึ้น เร่งพัฒนาให้มีทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  
ทั้งในและนอกชั ้นเรียนอย่างต่อเนื ่อง สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ผู ้เร ียนเป็นผู ้มีจิตสาธารณะ  
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการทำงานและการเรียนรู้
ที่หลากหลาย   
 

     ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

     โรงเรียนควรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้มีส ่วนได้ ส่วนเสียและผู ้เกี ่ยวข้องเป็นระยะ 
นำข้อเสนอแนะแนะมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา และนิเทศการศึกษาควรดำเนินการ  
ตามปฏิทิน ออกแบบและดำเนินการแบบมีส่วนร่วม ให้ปรากฏชัดเจนมีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงาน  
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และมีการกำหนดปฏิทินการกำกับติดตาม งบประมาณให้ดำเนินการตามปฏิทิน  การจัดระบบด้าน 
การผู้รับบริการที่มีต่อการจัดระบบเทคโนโลยี มีข้อมูลที่สะท้อนรูปแบบการดำเนินการ และพัฒนานวัตกรรม
การบริหารและการจัดการในรูปแบบใหม่นอกเหนือจากที่มีอยู่ให้หลากหลายสู่การปฏิบัติให้ทันต่อเหตุ การณ์ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน    
 

     ๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

  โรงเรียนควรจัดทำแบบสำรวจความสนใจหรือแบบวัดความถนัดและรายงานผลการสำรวจ
อย่างเป ็นร ูปธรรม  พัฒนานว ัตกรรมการจ ัดการเร ียนรู ้ร ่วมกันทั ้งระบบ ในร ูปแบบใหม่ให ้ท ันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงหรือเกิดสภาวะฉุกเฉิน ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและนำมาใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป และพัฒนาออกแบบและวางแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมรับกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ การวัดผลและประเมินผลควรสอดคล้อง  
กับศักยภาพผู้เรียน โดยวัดรอบด้าน ครอบคลุมทั้งเนื้อหา คุณลักษณะของผู้เรียน  มีการเก็บร่องรอยหลักฐาน  
ที่ระบบ  ตรวจสอบได้ ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ควรมีโครงการรองรับการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพตามความถนัด
ตามแนวนโยบายของผ ู ้บร ิหาร (1 คน 1 สมรรถนะ 1 สำเร ็จ) โดยย ึด จ ุดแข ็งของโรงเร ียน คือ  
โรงเรียนนามพระราชทาน เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นทุกคน เพ่ือก้าวไปเป็นครูผู้นำในสาขาต่าง ๆ  
2. ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและเป้าหมายสู่การประกอบอาชีพในอนาคตทุกคน   
3. ควรปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
4. ควรจัดระดมทุนเพื่อพัฒนาสื่ออุปกรณ์ การเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศในห้องเรียน   
5. ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพทุกห้อง ทุกอาคาร  
6. ควรพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ  ด้านผู ้เรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีความหลากหลาย ซึ่ง เกิดจากการร่วมประชุมกิจกรรมชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

   รายงานผลการประเม ินตนเองของสถานศึกษา  (Self - Assessment Report : SAR)  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษามีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   

   โรงเรียนสตรีส ิร ิเกศได้ดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว 
จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการประเมินผล 
การจัดการศึกษา พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและผลงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรอบปีการศึกษา จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4  
ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

    

 

 

                               (นายรัตนชาติ  ดาวัลย์) 
              ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                   โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                                          วันที่  2๙  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
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คำนำ 

 

  การปฏ ิร ูปการศ ึกษาในทศวรรษท ี ่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๖๑) ได ้ให ้ความสำค ัญกับ 
การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนด ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกำหนดฯ  ตลอดจนเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี ่ยวข้องทุกปีการศึกษาและ 
ได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ข้อมูลจากการประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4  
เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูล สำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไปและเป็นฐานข้อมูลสำหรับเขตพ้ืนที่
นำไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 
เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที ่ให้ความร่วมมือ                  
ในการจัดทำรายงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงด้วยดี  

 

 

  

       (นายภูมิภัทร  มาลี) 
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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ส่วนท่ี ๑ 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไปพื้นฐานโรงเรียน 
 

ชื่อโรงเรียน สตรีสิริเกศ 
สถานที่ตั้ง ๘๗๙  ถนนปลัดมณฑล  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

รหัสไปรษณีย์  ๓๓๐๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๒๘๖๘   โทรสาร ๐ ๔๕๖๒ ๐๖๔๒ 
e – mail  satreesiriket@ssk.ac.th / website: ssk.ac.th 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อ – สกุลผู้บริหารโรงเรียน   
 1. นายภูมิภัทร  มาลี 

2. นายเทพปทาน  สีแก้ว 
3. นายนิธิศ  สายเชื้อ 
4. นายปกิรนัน  นามจันทรา 
5. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย 

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

๑.๒ โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 

mailto:satreesiriket@ssk.ac.th
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๑.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑) จำนวนบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
  ๑.๑ สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภทตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      

▪ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ - - 4 1 5 
รวม 0 0 4 1 5 

2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      

▪ ครูประจำการ - ๓๐ ๒๕ - 55 
▪ ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ - ๗ - - 7 
▪ ครูอัตราจ้างชาวไทย - ๑๔ - - 14 
▪ พนักงานราชการ - ๑ - - 1 

รวม 0 52 25 0 77 
2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      

▪ ครูประจำการ - ๓๑ ๕๓ ๒ 86 
▪ ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ - 6 - - 6 
▪ ครูอัตราจ้างชาวไทย - ๗ - - 7 
▪ พนักงานราชการ - ๑ - - 1 

รวม 0 45 53 2 100 
3. บุคลากรทางการศึกษา      

▪ เจ้าหน้าท่ี - - - - 10 
▪ ลูกจ้างประจำ 5 1 - - 6 
▪ พนักงานราชการ - - - - 0 
▪ อื่น ๆ 24 1 - - 25 

รวม 29 12 0 0 41 
รวมทั้งสิ้น 29 109 82 3 223 

 

สรุปอัตราส่วน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     จำนวนผู้เรียนต่อครู    18 : 1  
     จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  41 : 1 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     จำนวนผู้เรียนต่อครู    17 : 1 
     จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  39 : 1 
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   ๑.๒ สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับช้ันให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจำนวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสุด 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูผูส้อน 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ภาษาไทย 7 - 8 - 
คณิตศาสตร ์ 9 - 10 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10 - 25 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 8 - 11 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 - 3 - 
ศิลปะ 4 - 6 - 
การงานอาชีพ 3 - 4 - 
ภาษาต่างประเทศ 10 - 17 - 

 
   ๑.๓ สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผูส้อน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ - 25 
- เนตรนารี - 18 
- ยุวกาชาด - 19 
- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - 17 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 5 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - 168 
- อ่ืน ๆ ระบุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว - 3 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 180 
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๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 

  จำนวนนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 รวม 3,038 คน  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับท่ีเปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน จำนวนผู้เรียนปกต ิ

จำนวนผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 

รวมจำนวน
ผู้เรยีน 

ห้องเรียนปกต ิ ห้องเรียนพิเศษ ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 9 2 ๑๘๕ ๒๗๖ - - ๔๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 9 2 162 262 - - ๔๒๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 9 2 ๑๘๗ ๒๘๓ - - ๔๗๐ 

รวม 27 6 ๕๓๔ ๘๒๑ - - ๑๓๕๕ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 5 ๑๙๒ ๓๘๗ - - ๕๗๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 10 5 ๑๖๓ ๓๘๐ - - ๕๔๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 10 5 ๑๖๐ ๔๐๑ - - ๕๖๑ 

รวม 30 15 ๕๑๕ ๑๑๖๘ - - ๑๖๘๓ 
รวมทั้งสิ้น 57 21 ๑๐๔๙ ๑๙๘๙ - - ๓๐๓๘ 

 
๑.๕ แหล่งเรียนรู้ 

  โรงเร ียนสตรีส ิร ิ เกศ มีแหล่งเร ียนรู ้ภายในโรงเร ียนอย่างหลากหลาย โดยจัดให้ม ีห ้องเร ียน 
ห้องปฏิบัต ิการวิทยาสาสตร์ คณิตศาสตร์  ห้องปฏิบัต ิการทางภาษา ห้องปฏิบัต ิการคอมพิวเตอร์                     
ห้องสืบค้นความรู้ที่นำระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้เข้าถึงความรู้ ด้วยระบบออนไลน์  มีห้องสมุดที่ครบวงจร สะดวก
ต่อการค้นคว้าหาความรู้  มีห้องปฏิบัติการทางอาชีพ ห้องคหกรรม ห้องเกษตร  ห้องคนตรี ห้องนาฎศิลป์ ห้อง
ศิลปะ ห้องจริยธรรม1  ศูนย ์HCEC ธนาคารโรงเรียน  สหกรณ์ ฯลฯ  และยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาศาสตร์ของพระราชา  มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่
โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำนักเรียนเข้าศึกษาความรู้ใน
หลายๆ ด้าน เช่น โรงไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ  การประปาจังหวัดศรีสะกษ  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ฯ  อควาเรียมศรีสะเกษ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ เป็นต้น และโรงเรียนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรม ความเป็นไทย เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้นำผู้เรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งภายใน
จังหวัดและต่างจังหวัด    
 
๑.๖ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  

      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน ระดับผลการประเมิน 
1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเยี่ยม 
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ส่วนท่ี ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

๑. มาตรฐานการศึกษา 

   ตามระดับคุณภาพการศึกษา  
      ระดับ  ๑  POOR (กำลังพัฒนา) 
      ระดับ  ๒  FAIR  (ปานกลาง) 
      ระดับ  ๓  GOOD (ดี) 
      ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 
      ระดับ  ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน   :   ระดับยอดเยี่ยม 
 

                    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

    โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ตั ้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษาขึ้นและรวบรวมข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนทุกคน (จำนวน 
3,038 คน) แล้วนำมาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  ซึ ่งปรากฏผลของการดำเน ินงานจำแนก 
ตามประเด็น ดังนี้    
 

ประเด็นที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 

 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
 โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ  คือ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 

การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา การสื่อสารและความสามารถ
ด้านการคิดคำนวณ  กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และเขียนไม่สวย กิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมนักเรียน
แลกเปลี่ยน  ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เยาวชนคนเก่ง ค่ายพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมเปิดโลกภาษาต่างประเทศท่ีสองและตรุษจีน ตรุษญวน  แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมผู้เรียน
มุ ่งสู ่โอลิมปิกวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ กิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โดยมีกลุ ่มสาระการเร ียนรู้  
ที่รับผิดชอบ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ 
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ปรากฏผลด้านคุณภาพดังนี้  

1) การประเมินด้านการอ่านภาษาไทย พบว่า นักเรียนจำนวน  2,719 คน มีความสามารถ 
ในการอ่านภาษาไทยในระดับดีขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 89.50 อยู ่ในระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม (ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 90.00) ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่ไปเป็นตามที่กำหนดเนื่องจากเกิดสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 

2) การประเมินด้านการเขียนภาษาไทย พบว่านักเรียนจำนวน ๒,958 คน มีความสามารถ 
ในการเขียนภาษาไทยในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙7.3๗ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 90.๐๐) 
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3) การประเมินด้านการสื่อสารภาษาไทย พบว่านักเรียนจำนวน ๒,958 คน มีความสามารถ 
ในการสื่อสารภาษาไทยในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙7.3๗ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 90.๐๐) 

4) การประเมินด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนจำนวน ๒,683 คน  
มีความสามารถในการสื ่อสารอังกฤษในระดับดีข ึ ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๑ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 85.๐๐) 

5) การประเมินด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศท่ี 2 พบว่านักเรียนจำนวน ๒,๖๐๐ คน                                  
มีความสามารถการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๘ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80.๐๐) 

6) การประเมินด้านการคิดคำนวณ พบว่านักเรียนจำนวน ๒,539 คน มีความสามารถ 
ในการคิดคำนวณ ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 83.57 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 80.๐๐)   
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 

การคิดคำนวณ ประกอบด้วย   
- มีโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร เช่น โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเขียนและสื่อสารภาษาไทย 
- มีรายงานกิจกรรมทดสอบความรู้ด้านการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทย 
- กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และเขียนไม่สวย 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสาร เช่น โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเขียนและสื่อสารภาษาไทย  
- สมุดบันทึกการอ่านของนักเรียน 
- รายงานนวัตกรรมทางการศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ  

วิชาวิเคราะห์วรรณกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (Model LP (Learning package)  

- รายงานโครงการภาษาต่างประเทศ   
- บทสนทนาภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย   
- แบบประเมินการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
- รายงานโครงการเปิดโลกภาษาต่างประเทศท่ีสองและตรุษจีน ตรุษญวณ     
- แบบทดสอบการคิดคำนวณ  ระดับ ม.1 – ม.6   
- รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการคิดคำนวณ    
- รูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ วิดีโอ  
- รายงานโครงการผ่านเว็ป  http://e-budget.ssk.ac.th/ 

 

ประเด็นที่ ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

                 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
 โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ  คือ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 

การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงานฯ กิจกรรมส่งเสริม
อัจฉริยภาพด้านสังคม กิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ กิจกรรมการจัดนิทรรศการคณิตศาสตร์  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

http://e-budget.ssk.ac.th/
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กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ  Active Learning  กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
สู ่ช ั ้นเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ ่งปรากฏอยู่ในแผนการปฏิบัติงานประจำปี  (เว็ปไซต์ระบบงานโครงการ/กิจกรรม 
ของงานแผนงานโรงเรียนสตรีสิริเกศ http://e-budget.ssk.ac.th/) 
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
     ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่านักเรียนจำนวน ๒,577 คน มีความสามารถ                       
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ  
84.83 (ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 90.๐๐) และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID  – 19                      
จึงประสบปัญหาในการดำเนินการตามโครงการคือไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม ซึ่งมีสาเหตุ
จากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ Onsite ร่วมกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้ผลการประเมินต่ำ
กว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด    
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ประกอบด้วย   
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
- รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
- รูปภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน/โครงการ   

 

ประเด็นที่ ๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ  คือ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานนวัตกรรม และความสามารถในการประกอบ
อาชีพเพื่อหารายได้อย่างหลากหลาย ผ่านการนำเสนอผลลัพธ์บนเวทีศักยภาพ ตามความ ต้องการของตนเอง
และชุมชน  กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงานฯ  
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
     ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่านักเรียนจำนวน 3,038 คน มีผลการประเมิน 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.97 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ  
90.๐๐) 
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย       
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
- รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
- ผลงานนักเรียน   
- รูปภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน/โครงการ   

 
 

http://e-budget.ssk.ac.th/
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ประเด็นที่ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ  คือ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษที่ 21  มีกิจกรรมพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้ม 
ให้ผู ้เรียนเรียนรู้การสื่อเทคโนโลยีกับการเรียนคณิตศาสตร์   ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้แสดงผลงานนวัตกรรม 
ผ่านการนำเสนอผลลัพธ์บนเวทีศักยภาพตามความต้องการของตนเองและชุมชน  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู ้แห่งศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู ้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื ่อให้เข้าถึงความรู ้และ 
สร้างบรรยากาศที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนได้แสดงผลงานนวัตกรรม  และความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้อย่างหลากหลาย ผ่านการนำเสนอผลลัพธ์บนเวทีศักยภาพ ตามความ 
ต้องการของตนเองและชุมชน  กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงาน การเพิ ่มเติมเทคโนโลยี  
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทำให้นักเรียนมีการพัฒนา เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในแนวทาง
การสร้างนวัตกรรม 
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
   ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่าผู้เรียนจำนวน 2,852 คน มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.85 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90.๐๐)  
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย   

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
- รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
- รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน  
-  ตัวอย่างผลงานนักเรียน /รูปภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน/โครงการ/กิจกรรม   
- ประเด็นที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ประเด็นที่ ๕ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
 โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ  คือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน มีกิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการ (คณิตศาสตร์) พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ภูมิศาสตร์สู่โอลิมปิก (สอวน.) ยกระดับผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ (O – NET) ม.3 , ม.6 
และติวเข้ม สอวน. กิจกรรมสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
(กลุ ่มอ่อน)  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ ่งแวดล้อม  
พร้อมมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้กำลังใจผู้เรียนในด้านการเรียน คือกิจกรรมวันเกียรติยศ ลูกชมพูขาว 
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๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

ผู้เรียนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป) ของโรงเรียนสตรีสิริเกศโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 
76.83 มีผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวม 3.34  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 75 และพบว่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 69.81 และ 76.17  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.19 
และ 3.16 ตามลำดับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับดีขึ ้นไป ร้อยละ 78.72 และ 79.83  
ผลการเรียนเฉลี ่ย 3.37 และ 3.41   สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 70 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตั้งแต่ระดับดีขึ ้นไป ร้อยละ 76.15 และ 
76.09  สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 75  ผลการเรียนเฉลี่ย 3.31 และ 3.34   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80.28  ผลการเรียนเฉลี่ย 3.47  สูงกว่า 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 80  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 91.20  ผลการเรียนเฉลี่ย 3.74  สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 85  ซึ่งจากการวิเคราะห์
โดยรวมพบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ทุกกลุ่มสาระแต่ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละปียังไม่มีพัฒนาการในทางบวกติดต่อกันทั้ง ๓ ปีย้อนหลัง ยกเว้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีพัฒนาการในทางบวกติดต่อกัน 3 ปีย้อนหลัง   
 สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา 2564 พบว่าผู ้เรียนมีคะแนนเฉลี ่ยของผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ ่มสาระ 
การเรียนรู้ มีนักเรียน 5 คนที่มีคะแนนเฉลี ่ยสูงสุดระดับประเทศในรายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน  
นักเรียน 1 คน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับประเทศในการทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์  97.25 คะแนน  
และมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับจังหวัดในรายวิชาภาษาอังกฤษ 96.88 คะแนน อีกทั้งยังพบว่ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน (๕๐ คะแนน) คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.29 คะแนน สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่นั้นมีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบที ่ต่ำกว่าเกณฑ์การผ่าน (กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี ่ย 31.06 คะแนน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ย ๓๖.๐๙ คะแนน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย 
37.00 คะแนน)   
 สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
พบว่าผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน (๕๐ คะแนน) คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.72 คะแนน สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนนั้นมีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบที่ต่ำกว่าเกณฑ์การผ่าน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ 24.77 คะแนน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ 30.52 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ 31.39  คะแนน และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ 40.36 คะแนน) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมมีพัฒนาการเชิงบวก 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีพัฒนาการ
เชิงบวก 2 ปีการศึกษาย้อนหลัง 
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๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย   

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง   
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564  
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ม.3 และ ม.6  

ปีการศึกษา 2564    
- รายงานการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  

ปีการศึกษา 2563 – 2564 
- ภาพกิจกรรมการสอนเสริม ติว O – NET ม.3 และ ม.6  

ประเด็นที่ ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ  คือ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะงานเกษตรและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง กิจกรรมทักษะอาชีพระยะสั้นคหกรรมพื้นฐาน  เพิ่มเติม
เพิ่มพูนองค์ความรู้พัฒนาชีวิตและครอบครัวเพื่อการดำรงชีวิตที่ดี  มีงานทำในปัจจุบันและอนาคต  กิจกรรม
ค่ายทักษะอาชีพออนไลน์ ซึ่งโครงการมีการปรับเปลี ่ยนกิจกรรมตามสถานการณ์โควิด 19  โดยจัดเป็น
กิจกรรมค่ายทักษะอาชีพออนไลน์ จำนวน 9 ทักษะอาชีพในรูปแบบออนไลน์ ได้เชิญวิทยากรจากภายนอก 
วิทยากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกลุ่มสาระอื่น  ซึ่งมีดังนี้ หลักสูตร ไข่เค็มสมุนไพรต้านภัย 
โควิด 19  หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมในยุคโควิด 19  หลักสูตรเพิ่มยอดขายออนไลนด์้วย
สื่อโฆษณา หลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ หลักสูตร ART DIY PROJECTS หลักสูตร การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
ในขวดน้ำ การเลี้ยงกบในคอนโดโดยใช้ขวดน้ำ หลักสูตรมัคคุเทศก์ หลักสูตรการจัดแจกันดอกไม้ หลักสูตร
รังสรรค์ภาพสวยด้วยสีไม้  โดยส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทางอาชีพให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือเป็น
ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีว ิต พร้อมทั ้งสร้างเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพในอนาคต ซึ ่งผู ้เรียนได้ มีโอกาส 
ฝึกเป็นผู้ประกอบการ วางแผน และกำหนดแนวทางการในการดำเนินชีวิตในอนาคต   
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า ผู้เรียนจำนวน  ๒,763 คน มีความรู้ ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๙๐.๙๕  (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90.๐๐)   
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
  แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับประเด็นความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ประกอบด้วย   

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
- รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
- ผลงานนักเรียน ที่เน้นทักษะการลงมือปฏิบัติ 
- ภาพกิจกรรม/วิดีโอผลงานนักเรียน 
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                    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

    โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ตั ้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษาขึ้นและรวบรวมข้อมูล  
ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน 
ทุกคน (จำนวน 3,038 คน) แล้วนำมาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ซึ่งปรากฏผลของการดำเนินงาน
จำแนกตามประเด็น ดังนี้    
 

ประเด็นที่ ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาระเบียบ วินัย ส่งเสริม

คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมีกิจกรรมมีส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมส่งเ สริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  โรงเรียนสุจริต กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ  
จิตอาสา กิจกรรมวันเกียรติยศ ลูกชมพูขาว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมค่ายพักแรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่2 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 3 – 5  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนุรักษ์ ความเป็นไทย ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า ผู้เรียนจำนวน  3,038 คน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตั ้งแต่ระดับดีขึ ้นไป ร้อยละ 100 (เท่ากับค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)  และผู ้เรียนที ่มีค่านิยม  
12 ประการ ตามท ี ่สถานศ ึกษากำหนด  โดยไม ่ข ัดก ับกฎหมายและว ัฒนธรรมอ ันด ีของส ั งคม  
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ตั้งแต่ระดับดีขึ ้นไป  ร้อยละ 100 (เท่ากับค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100)  
จากโครงการ/กิจกรรมข้างต้น ส่งผลให้  เด็กหญิงธีรดา  นนทะชาติ ได้รับรางวัล สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
ดีเด่น ระดับ 4 ดาว ประจำปี 2564 จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
และนักเรียนยังได้ร ับเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์หมู ่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ   
เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 ชิงถ้วยรางวัลประทานจาก 
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  และได้รับรางวัลชนะเลิศ 
คลิปวีดีโอสั้น การประกวดคลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด  "ของดีจังหวัดฉัน  (ภาษาจีน)” 
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับประเด็นการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

ประกอบด้วย 
- โครงการพัฒนาระเบียบ วินัย ส่งเสริม คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
- โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ปีงบประมาณ 2565 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  
- รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่สอดคล้อง (http://ebudget.ssk.ac.th/) 
- แนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลัก 12 ประการ  
- คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2564 
- ภาพกิจกรรม/วิดีโอ  

http://ebudget.ssk.ac.th/
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ประเด็นที่ ๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาระเบียบ วินัย ส่งเสริม  

คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมีกิจกรรมสอดแทรกในโครงการเพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ  
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมทางศาสนา  
กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมส่งเสริมการประกวดมารยาทไทย  กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมือง เป็นต้น   
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า ผู้เรียนจำนวน  ๒,๙๐๐ คน ได้เข้าร่วมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมร้อย 95.17 และผู้เรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร้อยละ 95.46 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 95)  จากกิจกรรมส่งผลให้ 
นักเรียนยังได้รับเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เนื่องในสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 ชิงถ้วยรางวัลประทานจากเจ้าพระคุณ  
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  และได้รับรางวัลชนะเลิศ คลิปวีดีโอ
สั้น การประกวดคลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด  "ของดีจังหวัดฉัน (ภาษาจีน)” สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับประเด็นการมคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ประกอบด้วย 
- โครงการพัฒนาระเบียบ วินัย ส่งเสริม คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
- โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ปีงบประมาณ 2565 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่  โครงการพัฒนา

ระเบียบ วินัย ส่งเสริม คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  
- รายงานการจัดกิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
- แผนการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง     
- รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่สอดคล้อง     

 

ประเด็นที่ ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที ่ โ รงเร ียนสตร ีส ิร ิ เกศได ้ดำเน ินการ ค ือ โครงการพัฒนาระเบ ียบ                     

วินัย ส่งเสริม คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการกิจกรรมนิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษา
และอาชีพ (ออนไลน์) กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทำงานจิตอาสา  กิจกรรมสัมผัสรอบรั้วอุดมศึกษา  กิจกรรม 
พ่ีพบน้องจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนทุกระดับชั้น (1 คาบต่อสัปดาห์) กิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะชีวิต    
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า ผู้เรียนจำนวน  3,038 คน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับ

บนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 100   
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๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี ่ยวกับประเด็นการยอมรับที ่จะอยู ่ร่วมกับบนความแตกต่างและ

หลากหลาย ประกอบด้วย 
- โครงการกิจกรรม : นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ (ออนไลน์) 
- รายงานโครงการกิจกรรม : นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ (ออนไลน์) 
- แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
- ภาพกิจกรรมการสอนกิจกรรมแนะแนว   
- ภาพกิจกรรมนิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ (ออนไลน์) 

 

ประเด็นที่ ๔ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ                  

การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้  ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา บาสเกตบอลสตรีสิริเกศ                  
โอเพนคัพ  การแข่งขันฟุตซอลเพ่ือความเลิศ  Fitness for Health   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านทัศนศิลป์ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์  พัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี  
นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  ส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พัฒนาศั กยภาพผู้เรียน
ทางด้านดนตรี  กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2564  กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน  กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  กิจกรรมออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  ผู ้เร ียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 88.38  
ต่ำกว่าเกณฑ์ที ่โรงเรียนกำหนด (ร้อยละ 89) ผู ้เร ียนที ่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์  ร้อยละ 100  
สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด (ร้อยละ 95) ผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการตามจินตนาการ ร้อยละ 99.80 สูงกว่าเกณฑ์ที ่โรงเรียนกำหนด (ร้อยละ 95) และผู ้เรียน 
ที่มีทักษะในการป้องกันตนเองจากสิ ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลักเลี ่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี ่ยง  
ต่ออบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี ่ยงต่อความรุนแรง  ปัญหาทางเพศ  ร้อยละ 96.25 สูงกว่า 
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด (ร้อยละ 95) 
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับประเด็นสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมประกอบด้วย   

- รายงานเอกสารร่องรอยหลักฐานกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2564 
- รายงานการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
- รายงานการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ   
- รายงานการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมดนตรี  
- รายงานผลการจัดกิจกรรมทัศนศิลป์ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์     
- รายงานกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระ 
- การจัดการเรียนการสอนของครู 
- ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วิดีโอ 
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มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ :   ระดับยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นที่ ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาระบบงานด้วยระบบ

คุณภาพ  โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้ พัฒนาระบบบริหารด้วยระบบคุณภาพ /พัฒนาระบบกำกับ ติดตามงาน 
ตามโครงสร้างของโรงเรียน ให้ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์  
พัฒนาระบบงานด้วยระบบคุณภาพ  ซึ่งได้วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน 
ที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน การทบทวนผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมาโดยนำผล
การประเมินมาตรฐานการศึกษาของ โรงเร ียนสตรีส ิร ิเกศ ปีการศึกษา 256 4 แผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีงบประมาณ 2565 – 2568 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
2564 สารสนเทศของโรงเรียนสตรีสิริเกศรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงของผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่ประสบความสำเร็จ ไม่ประสบความสำเร็จ บรรลุ
เป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมาย แล้ววิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พิจารณาปัจจัยที่เป็นโอกาสและ
อุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ  ที่ควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้  และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน เพื ่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ โรงเร ียนสตรีสิร ิเกศ แล้วสรุปเป็นปัญหาและความต้องการ  
เพื่อเป็นข้อมูลที่นำไปกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนสตรีสิริเกศมอบหมายร่วมกันอภิปรายและสรุปด้วยหลักฉันทามติ
และหลักการทางสถิต ิดังนี้ 

ปรัชญา :  ปญํญา นรานํ  สิริ  แปลว่า ปัญญาเป็นสิริคือ มิ่งขวัญของคนท้ังหลาย 
วัฒนธรรม :  ครูอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
ค่านิยม :  ทำงานเป็นระบบ ครบถ้วนบริการ บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
อัตลักษณ์ :  ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน 
เอกลักษณ์ :  โรงเรียนนามพระราชทาน 
วิสัยทัศน์ (Vision) :    โรงเรียนสตรีสิริเกศ สมนามพระราชทาน สืบสานศาสตร์พระราชา 
     ก้าวหน้าในศตวรรษท่ี 21 ระดับมาตรฐานสากล   

 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า โรงเรียนมีประเมินภายในในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  ซึ่งโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กรที ่รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและประเทศ อย่างชัดเจน  
โดยปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี มาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานปรากฏเป็นเชิงประจักษ์ ดังนี้   

- โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ผลการประเมิน  
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน  

- โรงเร ียนได้ร ับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ ( OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั ้งที ่ 10                   
ปีการศึกษา 2563  รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ    
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- โรงเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมยกระดับโรงเรียนดีมีที่ยืน ประจำปี 2564 ระดับ 2 ดาว  
- โรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 

ประจำปีการศึกษา 2564         
- รางวัลโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ 4 ดาว ระดับหน่วยสรรหา ประจำปี 2564 โดย

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
- การคัดเลือกสถานศึกษา เพื ่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร รางวัลระดับเหรียญทอง  
สถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 

ชัดเจน  ประกอบด้วย   
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2561 – 2564    
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีงบประมาณ  2565 – 2568   
- แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
- รูปภาพ ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 – 2568  
- รูปภาพ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  2565 – 

2568 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
- เว็บไซต์แผนงาน : http://plan.ssk.ac.th/ 

 

ประเด็นที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาระบบงานด้วยระบบ

คุณภาพ ซึ่งมีกิจกรรมที่สอดคล้องระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารด้วยระบบคุณภาพ /พัฒนาระบบกำกับ ติดตามงานตาม โครงสร้างของโรงเรียน ให้ดำเนินงานภายใต้
กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค ์ กิจกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่า
เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564  พัฒนาระบบการนิเทศ กำกับ
ติดตาม ทบทวนผล การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  กิจกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA   กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ทบทวนผลการดำเนินงานของ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเตรียมความพร้อมและดำเนินงานเพื่อรองรับ 
การน ิ เทศ กำก ับ  ต ิดตามตรวจสอบและประเม ินค ุณภาพภายในสถานศึกษา ป ีการศ ึกษา 2564  
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่านและกรรมการภายใน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการประเมิน และกิจกรรม
ทบทวนและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีการศึกษา 2565 
ซึ่งได้ดำเนินการทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยใช้กระบวนการวงจรตามวงจรคุณภาพ PDCA  
ภายใต ้การบร ิหาร จ ัดการศึกษา นำโดยผู้ อำนวยการสมศักด ิ ์   น ันทว ิส ิทธ ิ ์ ภาคเร ียนที ่  1/2564   
และผู้อำนวยการภูมิภัทร  มาลี ภาคเรียนที่ 2/2564  ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

http://plan.ssk.ac.th/
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มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ มีค่านิยมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  โดยกำหนดให้เป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่เรียกว่า SSK – Model โดยทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ ่งพัฒนาผู ้เรียน  
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยทุกส่วนทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ  กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด  ความต้องการการจัดการศึกษา และเป็นพี่เลี้ยงการพัฒนาสาระเนื้อหา
รายวิชา ทั้ง ๒ ภาคเรียน  และหน่วยงานข้างต้นยังสนับสนุน แหล่งเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอีกด้วย  เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับ 
การให้บริการของโรงเรียน อีกท้ังโรงเรียนยังมีระบบนิเทศ กำกับติดตามที่แสดงถึง  ความก้าวหน้าของพันธกิจ
และเป้าประสงค์ การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐  ซึ่งโรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ   
การนิเทศภายในโรงเรียน  มีการกำหนดกรรมการผู้รับผิดชอบ  มีปฏิทินการปฏิบัติงานดำเนินงานนิเทศภายใน
อย่างต่อเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกงานภายใต้โครงสร้างบริหาร  มีบันทึกรับการนิเทศภายใน 
แล้วยังนำผลการนิเทศไปใช้พัฒนางานและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการนิเทศกำกับติดตาม
การจัดการศึกษา   โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชม หน่วยงาน
ประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาและการให้บริการของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า โรงเรียนมีประเมินภายในอยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี ่ยม ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที ่ยอมรับของผู ้ปกครอง นักเรียน  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
ในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนสตรีสิริเกศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโรงเรียนได้รับรางวัล  
อันทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563  รางวัลรองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการและจากประเมินด้านความ  
พึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564  พบว่า มีระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก (ค่าเฉลี ่ย 3.97 ) ด้านการบริการของโรงเรียน มีระดับความพึงพอใจในระดับยอดเยี ่ยม  
(ค่าเฉลี ่ย  4.64)  และโรงเรียนมีระบบการนิเทศ กำกับติดตาม ที ่แสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจ  
และเป้าประสงค์  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  อีกทั้งโรงเรียนยังมีการรายงานผลของโครงการ/กิจกรรม 
ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี  ร้อยละ 88 ของโครงการกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งในปีนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว
ไม่ครบทุกกิจกรรมเนื ่องจากเกิดสภาวะของการแพร่ระบาดของเชื ้อ (COVID – 19) ทำให้การรายงาน 
ของโครงการ/กิจกรรมไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ผลการประเมินก็ยังอยู่ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม     
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วย   

- มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 

- แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564 
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- การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ปีการศึกษา 2564 ผ่านกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ออนไลน์ (PADLET) 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน งานพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
- ภาพกิจกรรมทบทวนและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2564 
- ประชุมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       

ปีการศึกษา 2564 
- ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
- รายงานการนิเทศชั้นเรียน  ปีการศึกษา 2564 
- แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน การศึกษา 2564 
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 – 2564 
- สรุปรายงานโครงการนิเทศภายใน 
- รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ  
- 2561 – 2564  
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 
- รายงานความก้าวหน้าโครงการ-กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  
- โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนสตรีส ิร ิเกศ  

ปีการศึกษา 2564 
- เว็บไซต์งานแผนงานโรงเรียนสตรีสิริเกศ :  http://plan.ssk.ac.th/ 
- ภาพกิจกรรม 

 

ประเด็นที่ ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

                     ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งสูตรสถานศึกษา  

ซึ่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยโรงเรียนได้จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
รองรับกลุ ่มศักยภาพผู้เรียนที ่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียน โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายและหลักสูตรผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและ
สอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง ฯ  ตอบสนองเป้าหมาย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการ
กำหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น  รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่จัดในหลักสูตรมีการจัดลำดับ
เนื้อสาระ  ความยากง่าย  ความซับซ้อนและมีการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
สอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม  มีแผนการเรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียน
มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ (1 คน 1 สมรรถนะ 1 ความสำเร็จ) ในปีการศึกษา 2565  

http://plan.ssk.ac.th/
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รายวิชาเพ่ิมเติมมีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ เหมาะสมตามโครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียนและผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้น
ของสถานศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติมมีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย  ๒ รายวิชา มีโครงการนำร่องการใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นและ
พัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เปิดห้องเรียนพิเศษในโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ ่งแวดล้อม (วคทส.) ระดับ ม.ต้น  โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับ ม. ปลาย  โครงการห้องเรียนพิเศษ
นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP )  โครงการห้องเร ียนพิเศษ Mini English program (ระดับ ม .ต้น)  โครงการ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) (เน้นภาษาอังกฤษ) โครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ MSCI  โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งโครงการห้องเรียนพิเศษเหล่านี้เป็นไป
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  อีกทั้งการประเมินและการติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน  มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาโดยใช้กระบวนการ  
ตามวงจรคุณภาพ PDCA  มีการสรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร ผลการวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียน 
ยังมีระบบงานแนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ  แนะแนวทักษะชีวิต  มีการจัดทำระเบียนสะสมและแฟ้ม
สะสมผลงานที่แสดงเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ (Career Path and Portfolios) ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้เป็นผลดีให้กับผู้เรียนได้รู้ตัวตนและแนวทางการดำเนินชีวิตของตนเอง 
สามารถเลือกเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดีและทางโรงเร ียนยังได้ม ีแนวทาง  
ในการวางแผน ออกแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาหน้าอย่างรอบด้าน  
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีสารสนเทศ 
ที่แสดงถึงความต้องการของผู้เรียน มีโครงสร้างการเรียนที่รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน อย่างหลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้างการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพ 
ดำเนินงานการอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีระเบียนสะสมและแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงเส้นทางการศึกษาต่อสู่
การประกอบอาชีพ (Career Path and Portfolios) อีกทั้งยังพบว่าประสิทธิภาพของการบริการแนะแนว
การศึกษา อาชีพและทักษะชีวิต อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
  แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

- โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 – 2566 
- หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
- รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

พุทธศักราช 2551 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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- ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะ และการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลอิงฐานสมรรถนะ 

- ผลการสำรวจความสนใจอาชีพและการศึกษาต่อของนักเรียน ม.3 
- ผลการสำรวจความประสงค์ศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 
- รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานแนะแนว (งานบริการ 5 ด้าน) 
- ตัวอย่าง ระเบียนสะสมและแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนที่แสดงเส้นทางการศึกษาต่อ  

สู่การประกอบอาชีพ (Career Path และ Portfolios) 
- ภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

ประเด็นที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  3  โครงการและมีกิจกรรมที่ รองรับดังนี้ 
- โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาครูสู่ความเป็นครูใน 

ศตวรรษท่ี 21 และกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยแก้ปัญหาในชั้นเรียน  
- โครงการพัฒนาศักยภาพครู กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  การศึกษาดูงาน กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนา
ตนเองตามคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะครู กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC)  

 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า โรงเรียนดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู ่ในระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม ครูและบุคลากรได้ร ับการพัฒนาผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคลและมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ที ่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี   และพบว่าครูทุกคน (ร้อยละ 100)  
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคลรองรับการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาตนเองตรงตามสาขาวิชา ผ่านการอบรม  
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online  ที่ทางโรงเรียน หรือหน่วยงาน สถาบัน 
ต่าง ๆ จัดขึ้น ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ (COVID – 19) ก็ตาม  ซึ่งจะเห็น
ได้จากการรายงานโครงการที่เป็นตามระบบและตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ จากการดำเนินงาน
ดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคคลกรโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 

 โรงเรียนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ ( OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2563  รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
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 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร 

 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 
ผู้บริหารที่ไดร้บัรางวัล รางวัล รางวัล/ประเภท 

นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์   รางวัลรองชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง   

ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ด้านวิชาการ 

นายนิธิศ สายเชื้อ   รางวัลรองชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง   

ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
(ตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับชาติ) 

นายเทพปทาน สีแก้ว รางวัลรองชนะเลิศ  
ระดับเหรียญเงิน 

ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ด้านวิชาการ 

 ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากร 

 ระดับชาติ 

 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ คร้ังที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 
ผู้ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล รางวัล/ประเภท 

นางวไิล กุยแก้ว รางวัลชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง 

ประเภท  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ดา้นบริหารการจัดการ 

นางนิธินนัท์ ธนะจิตตส์ิน   รางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน 
นางวลัย นามวงศ์   รางวัลรองชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ด้านบริหารจัดการ 
นางวรลักษณ์  สายเชื้อ รางวัลรองชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
ประเภท  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ด้านบริหารจัดการ 
 การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564  

ระดับประเทศ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล รางวัล/ประเภท 

นางกิ่งแก้ว  แดงงาม รางวัลครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณา

การทักษะชีวิต 

โครงการบูรณาการยกระดบัคุณภาพ 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ประจำปี 2564 ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

 ระดับภาค 

 การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA.U. 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 
(ปีที่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 
2564 ณ สนามโรงเรียนเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล 

นายประโยชน์  รังษ ี ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
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 การคัดเลือกคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล รางวัล/ประเภท 

นางกิ่งแก้ว  แดงงาม เกียรติบัตร 
ระดับทอง   

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
ประเภทมัธยมศึกษาปทีี่ 4 – 6 

 

 ระดับเขตตรวจราชการ 

 การคัดเลือกคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 14 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล รางวัล/ประเภท 

นางกิ่งแก้ว  แดงงาม  เกียรติบัตร 
ระดับทอง  ชนะเลิศ   

ประเภทมัธยมศึกษาปทีี่ 4 – 6    
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี   

นางสุกัญญา  ทงีาม เกียรติบัตร 
ระดับทอง ลำดับที่2   

ประเภทมัธยมศึกษาปทีี่ 1 – 3    
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี   

 

 ระดับจังหวัด 

 การประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิควิดีโอ  “ครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" ระดับจังหวัดศรีสะเกษ 
จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ผู้ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล รางวัล/ประเภท 

นายสนัติราษฎร์  ไพรปา่ รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิควิดโีอ "  
ครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" 

 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 การคัดเลือกคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร  

ผู้ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล รางวัล/ประเภท 

นางสุกัญญา  ทงีาม เกียรติบัตร 
ระดับทอง  ชนะเลิศ   

ประเภทมัธยมศึกษาปทีี่ 1 – 3    
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 

นางกิ่งแก้ว  แดงงาม  เกียรติบัตร 
ระดับทอง  ชนะเลิศ   

ประเภทมัธยมศึกษาปทีี่ 4 – 6   
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 

นางสาวทพิยรัตน์ กาประสทิธิ์  เกียรติบัตร 
ระดับทอง ลำดับที่2  

ประเภทมัธยมศึกษาปทีี่ 4 – 6 
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 

 

 รางวัล"ครูในดวงใจ" คร้ังที่ 19 พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ศรีสะเกษ ยโสธร 

ผู้ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล 

นางแดงต้อย ปิ่นทอง รางวัล "ครูในดวงใจ"  
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 การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  
เพื่อรับรางวัล “เพชร สพม.ศกยส.” ประจำปี 2564 ในงานวันครู วันที่16 มกราคม 2565 

ผู้ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล รางวัล/ประเภท 

นายเทพปทาน  สีแก้ว เพชร สพม.ศกยส. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
สาขารองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายพีระกานต์  หมวดแก้ว เพชร สพม.ศกยส. ประเภทครูผู้สอนดีเด่น 
สาขาผูส้อนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ เพชร สพม.ศกยส. ประเภทครูผู้สอนดีเด่น 
สาขาผูส้อนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

นายศักดิ์ชาย  เกษร 
 

เพชร สพม.ศกยส. ประเภทครูผู้สอนดีเด่น 
สาขาผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางสาวพชัรา  โถทอง เพชร สพม.ศกยส. ประเภทบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
สาขาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน/ลูกจ้างประจำ/พนักงาน

ราชการ 
นางสาวปัทมาพร  ทิศล ี เพชร สพม.ศกยส. ประเภทบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

สาขาลูกจา้งชั่วคราว 
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง 

วิชาชีพ ประกอบด้วย 
- โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 
- โครงการพัฒนาศักยภาพครู  
- โครงการพัฒนาสมรรถนะครู   
- รายงานการพัฒนาครูและบุคลากรผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) 
- ผลการ PLC ของครูและบุคลากรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- การประชุมทางวิชาชีพครู (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ 
- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
- ผลการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
- รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่

หลากหลาย 
- รายงานโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21  
- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครู  
- รายงานโครงการพัฒนาสมรรถนะครู   
- รางวัลผลงาน/ โล่เกียรติยศ / เกียรติบัตร   
- ภาพกิจกรรมโครงการ/ภาพการรับรางวัล    
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ประเด็นที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

                     อย่างมีคุณภาพ 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้  
มีกิจกรรมดังนี้ พัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการสำหรับนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมการออม)  พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึง
ความรู้และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (งานกลยุทธ์) พัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้   การผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา  พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียน
ได้ดำเนินการาอย่างต่อเนื ่องอย่างเป็นรูปธรรม วางแผนการบริหารจัดการ มีปฏิทินใช้ห้องประชุม  
ห้องปฏิบ ัต ิต ่าง ๆ และแจ้งกำหนดการล ่วงหน้าอย ่างช ัดเจน  ซ ึ ่งสามารถตรวจสอบได้จากระบบ 
eoffice.ssk.ac.th ของโรงเรียน  โรงเรียนมีอาคารสถานที่  และสิ่งอำนวยความสะดวก  จัดสภาพแวดล้อม  
แหล่งเรียนรู้หรือจัดทำผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) สะดวกพร้อมใช้งาน อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย 
เหมาะสม  พร้อมใช้ประโยชน์ และมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที ่และสภาพแวดล้อม  
ของโรงเรียน  มีการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการสรุปประเมินรายงานการใช้อาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมในทุกภาคเรียน และทางโรงเรียนยังจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้  
ที่นำระบบเทคโนโลยีเข้าถึงความรู ้ แหล่งเรียนรู ้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้และมีห้องน้ำ  โรงอาหาร  
ห้องประชุม ห้องสมุดครบทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย  
มีสิ ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู ้พอเพียงกับจำนวนผู ้เร ียนและอยู ่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง   
มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษา
ตามศาสตร์ของพระราชา ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า  โดยภาพรวมโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งโรงเรียน  
มีแผนการบริหารจัดการ และ สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา
และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ  มีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู ้ที ่นำระบบเทคโนโลยี 
การเข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
(ค่าเฉลี่ย 4.67)   
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
  แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี ่ยวกับการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพประกอบด้วย  

- โครงการพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
- รายงานผลการดำเนินโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนรู้  
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- แผนปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- ภาพการจัดบรรยากาศห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ 

 

ประเด็นที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

                    การจัดการเรียนรู้ 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  โดยมีโครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ พัฒนาระบบ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย พัฒนาระบบงานสารบรรณและเว็บไซต์งานธุรการ  พัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ การ กิจกรรม 
ที่ส่งเสริมและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น จัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน  
ที่ทันสมัย , ขยายการบริการเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั ้งโรงเรียนเพื่อให้ครู 
บุคลากร และนักเรียน .ให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด  โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
และพัฒนาในด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียนในด้านต่าง  ๆ เช่น อบรมและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและ 
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ  โรงเรียนจัดระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง  
เป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์กรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสามารถสืบค้น
ข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า  ดำเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม โดยครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 เข้ารับการอบรมพัฒนาโดยการใช้ เทคโนโลยีในการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom , 
Google Meet  และพบว่าครูทุกคนใช้เทคโนโลยีในด้านการจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงการระบาดของเชื้อ (COVID – 19)  และครูทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีในด้านการสื่อสาร
ที่หลากหลายในการติดต่อประสานงานกับนักเรียน ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น 
Google Classroom , Google Meet , E - learning  , Web base Learning , Video On Demand , Line 
ในการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ มีการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัด  
การเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนสอน ออกแบบและวัดผลปะเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นเชิงประจักษ์  
และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดระบบเทคโนโลยี พบว่ามีความพึงพอใจ 
ในระดับยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ย 4.51)  อีกทั้งยังพบว่าโรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที ่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องขององค์กรทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
   แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับประเด็นการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและเครือข่าย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 
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- คำสั่งที่ 266/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานสารสนเทศโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 

- รายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2564  

- - ภาพกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารและ
จัดการเรียนรู้ 

- เว็บเพจงานสารสนเทศโรงเรียนสตรีสิริเกศ
https://sites.google.com/a/ssk.ac.th/information/home 

- โปรแกรมในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สำหรับผู้บริหาร ครูและ
หน่วยงานต้นสังกัด เช่น SESA, BOBEC, EMIS  

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
 

ประเด็นที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์   

                    ใช้ในชีวิตได้ 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที ่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดการเรียนรู ้ผ ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โดยมีโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครู                  
ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning  กิจกรรม
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยแก้ปัญหาในชั้นเรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ด้วยการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตาม 5’ Step for student 
development   โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active Learning ตามแผนการจัด 
การเร ียนรู้  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อ ไวรัส COVID – 19 ผ ่านระบบ Onsite ช่วงแรก  
และมีการเรียนผ่านระบบ Online หลังจากท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เพ่ิมมากข้ึน โดยครู 
ได้จ ัดการเร ียนการสอน ผ่าน Google Meet  , Zoom, Line และอื ่น ๆ ตามความถนัดของครูผ ู ้สอน  
ซึ ่งการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ Active Learning  ในปีการศึกษา 2564 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ เกิดอุปสรรค การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยตรงมีน้อยไม่เห็นผู้เรียน
ทั้งหมดในชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงมีน้อยมาก แต่กลับสร้างโอกาสให้ครู
และผู ้ เร ียนได้เร ียนรู ้ เทคโนโลยีที ่ เข ้ามามีส ่วนร่วมในการจ ัดการเร ียนการสอนแบบใหม่  (On line)  
อีกทั ้งครูยังได้การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ให้เหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ ( PBL)   
ครูเป็นผู้ส่งเสริมและเป็นผู้กระตุ้นและเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ และการปฏิบัติจริงนักเรียนมีความสุข  
จากการได้เรียนในสิ่งทีสนใจ มีทักษะสังคม 
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า โรงเรียนจัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยครูจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
Active Learning ตามความสนใจและความถน ัด เป ็นรายบ ุคคลอย ่ าง เป ็นระบบ(  ร ้ อยละ 98) 
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติด้วยวิธีการ และจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้
ผู ้เร ียนสามารถสรุปองค์ความรู ้และนำความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (ร้อยละ 95)  

https://sites.google.com/a/ssk.ac.th/information/home


26 

 

และจ ัดการเร ียนร ู ้ เช ื ่ อมโยงบ ูรณาการสาระการเร ียนร ู ้ และท ักษะด ้านต ่าง  ๆ (ร ้อยละ 90)   
และครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม (ร้อยละ 85) 
และครูได้จัดกิจกรรมการเรียนให้ผู ้เรียน แสดงเป็นผู ้ประกอบการและธุรกิจพอเพียงตามกระบวนการ   
Project – based Learning (PBL) 
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับประเด็นการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปประกอบด้วย 
- รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ตามตามกระบวนการ Active Learning 
- การพัฒนาสมรรถนะผ ู ้ เร ียนด ้วยโครงงานนว ัตกรรมเพ ื ่อช ุมชน ( Community 

Innovation Project : CIP)  
- แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS1 (การศึกษาและสร้างองค์ความรู้)   
- การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการการจัดการเรียนรู้

ออนไลน์  
- การจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนการคิดและปฏิบัติจริง   
-  ตัวอย่างผลงานนักเรียน/ผลงานโครงงานของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
- โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

(วคทส.) ม.3 ปีการศึกษา 2564 
- ตัวอย่างบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ของครู 
- วีดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ผลงานโครงงานของนักเรียน 
- ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนความถนัดและความสนใจ 
- ภาพกิจกรรมที่สะท้อนการเชื่อมโยงและบูรณาการทักษะด้านต่าง ๆ 
- ภาพกิจกรรมการเรียนแบบมีส่วนร่วม 
- ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณาการ

กับแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกและภายในต่างกลุ่มสาระเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพของนักเรียน 

- แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการงานอาชีพ 
- ผลงานนักเรียน ที่เน้นทักษะการลงมือปฏิบัติ 
- รายงานโครงการ ส่งเสริมความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบ โครงงาน Project-based Learning 
- สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 
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ประเด็นที่ ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อตอ่การเรียนรู้   

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาครูสู ่ความเป็น  

ครูในศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์(ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) พัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และการเรียนการสอนทัศนศิลป์  พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และการเรียนการสอนดนตรี   
การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้/การผลิตสื่อ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาระบบบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย พัฒนาครูสู่ความ  
เป็นครูในศตวรรษที่ 21  พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงความรู้และสร้างบรรยากาศ  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า โรงเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้  อยู ่ในระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม  โดยครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที ่แสดง  
การใช้ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และมีการบันทึกการใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์ ร้อยละ 
92.81  โดยครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และสื่อสารที่กับผู้เรียน ครูทุกคนมีรูปแบบการจัดการ
เร ียนการสอนท ี ่หลากหลาย เช ่น Google Classroom , Google Meet ,  E - learning , Web base 
Learning , Video On Demand , Line ในการบริหารจัดการชั้นเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อ (COVID -  19)  และในช่วงการเรียน Onsite  ครูได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ นำสื่อ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้อย่างหลากหลาย นำแฟลตฟอร์มใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยาก
เรียนรู้อีกทั้งครูยังได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ที่ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับผู้เรียน  
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
  แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี ่ยวกับประเด็นการใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย   

- สรุปรายงานนวัตกรรมการศึกษาของครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 256 
- นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 
- นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
- นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู ้/ร ูปแบบการเรียนรู ้นวัตกรรมด้านสื ่อเทคโนโลยี  

ทางการศึกษา 
 
ประเด็นที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ โครงการนิเทศการเรียนการสอน 

โครงการผลิตสื่อแลละนวัตกรรม  โครงการดูแลรักษา ซ่อมแซม สิ่งต่าง ๆ  ของห้องเรียน กิจกรรมการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการวิจัยแก้ปัญหาในชั้นเรียน  พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้/การ
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ผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาครู ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะครูในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาระบบนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล   
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า โรงเรียนได้บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอยู่  
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  โดยโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อม คุณภาพห้องเรียน มีสื่อ เทคโนโลยีที่สะดวกและ
ทันสมัย มีการสร้างบรรยากาศห้องเรียนที ่น่าเรียน ตอบสนองความต้องการของผู ้เร ียนทุกระดับชั้น   
มีการจัดสภาพแหล่งเรียนรู ้เหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี ้ว ัดความสำเร็จ   และยังพบว่าผลการประเมิน  
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการเชิงบวกโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ย  4.57)   
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ประกอบด้วย 

- โครงการนิเทศการเรียนการสอน  
- โครงการผลิตสื่อแลละนวัตกรรม  
- โครงการดูแลรักษา ซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ  ของห้องเรียน   
- รายงานโครงการนิเทศการเรียนการสอน  
- รายงานโครงการผลิตสื่อแลละนวัตกรรม  
- รายงานโครงการดูแลรักษา ซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ  ของห้องเรียน   
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ของครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ   
 

ประเด็นที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาครูสู ่ความเป็นครู 

ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ กิจกรรม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือวัดผล  กิจกรรมพัฒนาระบบการนิเทศ กำกับติดตาม ทบทวนผล 
 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ครูร้อยละ 95  
ซึ่งครูมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริงและอิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา
และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ  แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การตรวจชิ้นงาน 
การนำเสนอ เป็นต้น ซึ่งปรากฏในการส่งงานของผู้เรียนในห้องเรียนออนไลน์ (Classroom)  ซึ่งเหล่านี้ครู 
แต่ละคนมีรูปแบบวิธีการวัดที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา และยังเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน 
ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการวัดและประเมินผลร่วมกับครู  มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน  
ในชั้นเรียน  โดยประเมินผู้เรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง อีกทั้งยังสะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทราบผลการประเมิน  
ในทุกระยะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและแก้ไขในข้อที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ไปจนถึงการตัดสินผลการพัฒนาผู ้เรียน ซึ ่งกระบวนการนี ้ ทางโรงเรียนได้ร่วมกันกำหนดและวางแผน
ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งผู้เรียนสามารถทราบผลการวัดและประเมินได้จากครูผู้สอนได้เมื่อมีการตรวจสอบแล้ว
ผ ่านระบบออนไลน ์  เช ่น Line, Facebook,  e – mail  เป ็นต ้น ได ้อย ่างสะดวกและรวดเร ็ว และ 
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เมื่อมีการประเมินผลไม่เป็นที่พอใจ เช่น กรณีผู้เรียนมีติด ๐ ร มส หรือขาดเรียนบ่อย ไม่มีคะแนน ไม่ทำงานส่ง  
ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศจะประสานไปยังผู้ปกครองให้ทราบทันที  เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับประเด็นตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล 

มาพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการวัดและ

ประเมินผล ปีงบประมาณ 2564 
- ปฏิทินปฏิบัติงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2564 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
- แบบทดสอบวัดและประเมินผลรายวิชา 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน    

 

ประเด็นที่ ๓.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

                    การจัดการเรียนรู้   

๑. โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาครูสู ่ความเป็นครู 

ในศตวรรษที่ 21  กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยแก้ปัญหาในชั้นเรียน  พัฒนาระบบนิเทศ กำกับติดตามและ
ประเมินผล  กิจกรรมพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC)  กิจกรรมการทบทวน 
และรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งทุกกลุ่มสาระและกลุ่มงานได้ทบทวนและ
รายงานผลการจัดการศึกษาให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนทราบร่วมกัน เพื ่อนำผลมาพัฒนา  
ในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2565  ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพ  ทักษะ ความรู้และ
คุณลักษณะนิสัยของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพ และครูยังสะท้อนผล 
การเร ียนรู ้ก ับผู ้ เร ียนเพื ่อให้ผู ้ เร ียนได้ปรับปรุงและแก้ไขตนเอง  และยังเป็นการกระตุ ้นให้ผ ู ้ เร ียน  
มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการสะท้อนผลให้กับผู้เรียนหลากหลายวิธี  โดยครูทำความ  
ตกลงร ่วมก ับผ ู ้ เร ียน  ม ีการปฐมนิเทศก ่อนการจ ัดการเร ีย นการสอน และสะท้อนผลการเร ียนรู้  
ผ่านทาง ห้องเรียน Online  Classroom, Line, Facebook ,  Goggle Meet  ฯลฯ  

 

๒. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พบว่า โรงเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (ร้อยละ 87.68)  
ครูมีการบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  โดยนำผลมาพัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มศักยภาพ  และมีการ PLC 
(ชุมชนแห่งการเรียนรู้) ในคาบที่ 8 ของวันจันทร์และวันอังคาร  โดยครูได้ร่วมกัน นำเสนอปัญหาในชั้นเรียน  
ที่พบเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา วางแผนและออกแบบ ร่วมกัน ซึ่งมีผู้บริหารเป็นผู้ดูแล 
สนับสนุน สู ่การเรียนรู ้และพัฒนาวิชาชีพ เปลี ่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู ่คุณภาพการจัดการเร ียน รู้ 
ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญอีกทั้งยังได้เห็นบรรยากาศของความสุขของการทำงาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ 
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๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน  
แหล่งข้อมูล/หลักฐานเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
- โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21  
- รายงานผลโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการ ร่วมกับสถาน

ประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ ชุมชน ท้องถิ่น  
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพ 
- การเชิญวิทยากรภายใน ภายนอก ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มอาชีพอิสระร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ให้ความรู้กับนักเรียน 
- รายงานส่งนวัตกรรม/รายงานผลการวิจัยแก้ปัญหาในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 
- รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
- สื่อ/นวัตกรรม ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปี พ.ศ. 2564 
- รายงานการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564  
- แบบบันทึกกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  
- รายงานการสะท้อนผลข้อมูลกับผู้เรียน   
- ภาพกิจกรรม PLC /กิจกรรมการสอน 

 

จุดเด่น 
 

     ๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 

   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและสื่อสารได้ในระดับยอดเยี่ยม สามารถคิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  เนื่องจากโรงเรียนมีระบบคัดกรองการอ่านที่ชัดเจน มีแบบประเมินการเขยีน
และเกณฑ์ที่ชัดเจน มีห้องศูนย์สื ่อของกลุ่มสาระที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมโดยการอ่านตำราภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย  
(เขียนบันทึกความดี) การจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน  โรงเรียนได้จัดสอบ  
วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานยุโรปหรือ CFR และผู้เรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ 
English Program เข้าทดสอบ TOEFL, IELTS หรือ CUTEP เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษภาษาทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว และภาษาเขมร เพื่อสร้าง
โอกาสให้กับผู ้เรียนโดยมีบุคลากรที ่มีความเชี ่ยวชาญทางด้านภาษามาให้ความรู ้ ผู ้เรียนทั ้งเรียนพิเศษ 
ทางด้านภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นสามารถพัฒนาตนเองได้ในระดับที่พอใจ ในการประเมินการคิดคำนวณ  
มีเครื่องมือที่ชัดเจนในการประเมินมีการเทียบผลที่ชัดเจนและสร้างแรงจูงใจในการทำข้อสอบ  อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สื ่อในการพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์
นวัตกรรมเพื ่อแก้ปัญหาชุมชน (Community Innovation Project : CIP) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  
จังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่นวัตกรรมและโรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมนวัตกรรมการจัด 
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นและพัฒนาสมรรถนะ  
ในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – 3 ทำให้นักเรียนได้พัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์นวัตกรรม 
ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น และมีศักยภาพทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและอื่น ๆ มีทักษะการใช้ชีวิต 
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สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของผู้เรียนสูงขึ ้นต่อเนื ่องทุกปีการศึกษา เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  และผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O – NET) ช ั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่  3 และช ั ้นม ัธยมศึกษาปีที่  6  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับประเทศ 
ในวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน จำนวน 5 คน คะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
และคะแนนเฉลี ่ยสูงสุดระดับจังหวัดในรายวิชาภาษาอังกฤษ  อีกทั ้งผู ้เรียนสามารถสื ่อสารภาษาที่สอง 
ตั้งแต่ระดับดีขึ ้นไป ในระดับยอดเยี่ยมตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งเป็นผลมาจากโรงเรียน 
มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการบันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จ (5-Step Model)  
  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะชีวิตและแสดงออกอย่างโดดเด่น มีสุนทรียภาพ
ด้านดนตรี  กีฬาและนันทนาการ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริต  มีความขยันอดทน และมีความสุขในการทำงาน 
อีกทั้งผู ้เรียนยังให้มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนและท้องถิ่น  
อย่างสม่ำเสมอ  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นด้วยความเต็มใจและเสียสละ ซึ่งเป็นผล
การพัฒนาผู ้เร ียนโดยโรงเรียนมีการวางแผนและกำหนดแนวทางในการพัฒนาผู ้เร ียนด้านผลสัมฤทธิ์  
ทางวิชาการ จัดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีการรายงานผลการดำเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 
 

     ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีค่านิยมที ่ยึดถือปฏิบัติร ่วมกัน   
โดยกำหนดให้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คือ SSK – 
Model : รูปแบบระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนสตรีสิริเกศ” ซึ่งถือได้ว่ามีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม 
อย่างเป็นระบบ มีกระบวนทำงานที่ชัดเจนซึ่งโรงเรียนใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA  ใช้การกำกับ 
นิเทศ ติดตาม และการติดตามงานประจำภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน และกิจกรรม โครงการภายใต้  
แผนกลยุทธ์ ส่งผลดีให้เกิดกับระบบบริหาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ที่สามารถบริหารให้เป็นหนึ่งเดียวและ  
เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการวางแผนกลยุทธ์ของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นระบบทุกภาค
ส่วน (คณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครอง ครู ช ุมชน ภาคีเครือข่ายและผู ้เร ียน) มีส ่วนร่วมโดย  
มีหลัก Balanced Scorecard 4 มุมมอง ได้แก่ ดานผู้เรียน ดานระบบการจัดการศึกษา ดานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและดานการบริหารจัดการของโรงเรียน มาพิจารณาดำเนินการ แล้วนำไปสู่การปฏิบัติอย่าง  
คงเส้นคงวาทั่วทั้งองค์กร โดยดำเนินการครอบคลุมมีปฏิทินการดำเนินการชัดเจนดำเนินการตามกรอบเวลา  
มีคำสั่งมอบหมายชัดเจนในทุกงาน มีการทบทวนการจัดการศึกษาเป็นประจำทุกปี  ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน อีกทั้งยังมีการเผยแพร่และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนทั้งในรูปแบบเอกสารและ
ผ่านระบบเครือข่าย 
     ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Online และ Onsite ครูมีทักษะการใช้สื่อ  
และมีสื ่อที่เหมาะสมกับบทเรียน ทั้งสื ่อที่ประดิษฐ์ขึ ้น สร้างขึ้นเอง จัดทำเองและสื่อที่จัดหา อีกทั้งครูยัง 
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยใช้กระบวนการ Active learning  มีการสะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างทันท่วงทีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ก่อนการเรียนการสอน 
มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก และโรงเรียนมีสารสนเทศที่รวบรวมนวัตกรรมผู้บริหารและครูที่ชัดเจน     
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จุดควรพัฒนา 
 

     ๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 

   โรงเรียน ควรมีการกำกับนิเทศติดตามการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระ 
ร่วมวางแผนและกำหนดทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่าย
การฝึกอบรมทักษะ อ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย การสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทำ team teaching 
ระหว่างครูไทยและครูต่างชาติโดยให้เจ้าของภาษามาร่วมจัดการเรียนการสอน และเชิญวิทยากรที่เป็นเจ้าของ
ภาษาร่วมสอนออนไลน์ และในกรณีที่เกิดสภาวะคับขัน เช่น ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID – 19 โรงเรียนควรเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับผู้ เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และทุกรายวิชาและกระตุ้นให้มีความพร้อมในการเรียนอย่างต่อเนื่อง เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และพัฒนา
ผู้เรียนในทุกด้านควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  
ให้ครอบคลุมทุกคนตามศักยภาพ (1 คน 1 สมรรถนะ 1 ความสำเร็จ)  ตามความถนัดและความใจ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ ภาษา กฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนรู้ตัวตนและเส้นทาง  
การประกอบอาชีพในอนาคต  และพัฒนาให้ผู ้เรียนมีให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา
และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และพัฒนานักเรียนสู่เข้าร่วมการแข่งขันในเวที ระดับชาติ 
และระดับประเทศ พัฒนาให้ผู้เรียนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง  
ให้สูงขึ้น เร่งพัฒนาให้มีทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  
ทั้งในและนอกชั ้นเรียนอย่างต่อเนื ่อง สร้างความตระหนักและส่งเสริ มให้ผู ้เร ียนเป็นผู ้มีจ ิตสาธารณะ  
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น  
ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการทำงานและการเรียนรู้
ที่หลากหลาย   
     ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     โรงเรียนควรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้มีส ่วนได้ ส่วนเสียและผู ้เกี ่ยวข้องเป็นระยะ 
นำข้อเสนอแนะแนะมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา และนิเทศการศึกษาควรดำเนินการ  
ตามปฏิทิน ออกแบบและดำเนินการแบบมีส่วนร่วม ให้ปรากฏชัดเจนมีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงาน  
และมีการกำหนดปฏิทินการกำกับติดตาม งบประมาณให้ดำเนินการตามปฏิทิน  การจัดระบบด้าน 
การผู้รับบริการที่มีต่อการจัดระบบเทคโนโลยี มีข้อมูลที่สะท้อนรูปแบบการดำเนินการ และพัฒนานวัตกรรม
การบริหารและการจัดการในรูปแบบใหม่นอกเหนือจากที่มีอยู่ให้หลากหลายสู่การปฏิบัติให้ทันต่อเหตุการณ์  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน    

     ๓. กระบวนการเรียนการสนอที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   โรงเรียนควรจัดทำแบบสำรวจความสนใจหรือแบบวัดความถนัดและรายงานผลการสำรวจ
อย่างเป ็นร ูปธรรม  พัฒนานว ัตกรรมการจ ัดการเร ียนรู ้ร ่วมกันทั ้งระบบ ในร ูปแบบใหม่ให ้ท ันต่อ  
การเปลี่ยนแปลงหรือเกิดสภาวะฉุกเฉิน ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและนำมาใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป และพัฒนาออกแบบและวางแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมรับกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ การวัดผลและประเมินผลควรสอดคล้อง  
กับศักยภาพผู้เรียน โดยวัดรอบด้าน ครอบคลุมทั้งเนื้อหา คุณลักษณะของผู้เรียน  มีการเก็บร่องรอยหลักฐาน  
ที่ระบบ  ตรวจสอบได้ ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ควรมีโครงการรองรับการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพตามความถนัด
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ตามแนวนโยบายของผู้บริหาร (1 คน 1 สมรรถนะ 1 สำเร็จ) โดยยึดหลักสมนามพระราชทาน เป็นแนวทาง  
ในการพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษาหน้า   
 
แผนการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพ 

 

     ๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 

   1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และผลงานของสมรรถนะรายวิชา ซึ่งโรงเรียนมี
แนวทางการพ ัฒนาโดยกำหนดเป ็นว ัตถ ุประสงค ์ เช ิ งกลย ุทธ ์  ค ือ พ ัฒนาผ ู ้ เร ียนให ้ม ีสมรรถนะ  
(1 คน 1 สมรรถนะ 1 ความสำเร็จ) การสื ่อสาร ทำงาน ร่วมกัน ความคิดขั ้นสูง เห็นคุณค่าตนเอง  
การเป็นพลเมืองของสังคมและการอยู่กับธรรมชาติและวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน โดยมีผลงานเชิงนวัตกรรม
แสดงความถนัดของตนเอง ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ การทำงานและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ  
สังคมโลก และรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ด้านการทำงาน 
ด้านศีลธรรมให้เป็นไปตามคุณลักษณะตามหลักสูตรสถานศึกษาและค่านิยม 12 ประการและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและนำผลการประเมินระดับชาติมาปรับปรุงพัฒนาตามกลุ ่มศักยภาพผู ้เร ียน  
โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและมีทักษะต่าง  ๆ 
ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปี  
และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาระการเรียนรู้หลักสูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งมีกลยุทธิ์ริเริ ่ม  (โครงการ) อาทิเช่น   
โครงการภาษาและการใช เหตุผลพัฒนาคุณภาพชีว ิต  โครงการส ืบสานอัตล ักษณ นามสตรีส ิร ิ เกศ 
สู่วิถีวัฒนธรรมไทย โครงการชีวิตดีมีสุข โครงการพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมเพื ่อเสนทางการศึกษาตอ 
และโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนรอบดาน   

2. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้และประเมินผลฐานสมรรถนะผ่านช่องทาง  Online and 
Onsite โดยโรงเรียนพัฒนาระบบสื่อการเรียนรูปแบบ Online and Onsite รองรับสื่อ ทักษะตามตัวชี้วัด 
หน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ชุดแบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนจัดทำแหล่งเรียนรู้ใน  
และนอกโรงเรียนตามข้อตกลงครูและเครือข่ายความร่วมมือ โดยจัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ร ายวิชา 
ฐานสมรรถนะ จัดทำและพัฒนา แผนการเร ียนรู รายวิชาฐานสมรรถนะ  โดยคัดเล ือกแบบประเมิน  
และคัดกรองความถนัด และบุคลิกภาพและ จัดทำแฟมสะสมผลงาน จัดเก็บและวางเสนทางการเรียน 
การบริหารจัดการ ชั้นเรียนเชิงบวก เลือกชองทางการสงสาร สื่อและกิจกรรม การเรียนรู ตามแผนการเรียนรู
และหนวยการเรียนรูฐานสมรรถนะ จัดทำและพัฒนาทักษะและความรูตามตัวชี ้ว ัดรายวิชา บันทึกผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและตรวจสอบวัดผลทักษะ ความรูตามตัวชี้วัด รายวิชาเพ่ือการซอมเสริมจุดบกพรอง 
โดยมีโครงการจัดกระบวนการเรียนรู    ผานกระบวนการคิด และปฏิบัติ โครงการวิจัย โครงการเรียนรู 
ผาน ระบบ Online and Onsite  โครงการพัฒนา ทักษะความรูตาม ตัวชี้วัดและ ประเมินผลตาม สภาพจริง  
โครงการวิจัย เพ่ือแกปญหา และพัฒนาผูเรียน 

3. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน (1 คน 1  
สมรรถนะ 1 ความสำเร็จ) และพัฒนา 4 กลุ่ม 4 เวทีศักยภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ฐานสมรรถนะ
ตามกลุมบุคลิกภาพและความถนัดของผู เรียน ทบทวนโครงสรางหลักสูตรรายวิชา จัดเวทีรางวัลคุณภาพ  
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ฝึกทักษะ
ความรู้ตามตัวชี้ว ัดรายวิชาและวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ผ่านช่องทาง 
การใช้สื ่อเทคโนโลยี โดยมีการสะท้อนผลและวิจัยพัฒนาผ่านการใช้ PLC  โดยพัฒนาศักยภาพผู้ เร ียน 
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ให้การสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รองรับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning 
ผ่านกระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและสะท้อนผลอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ โดยการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู ้  และให้ครูมีการบันทึกผลการเรียนรู ้และวิจัยชั ้นเรียน  ที ่แสดงศักยภาพทักษะความรู้  
และคุณลักษณะนิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพของผู้เรียนที่นำผลย้อนกลับ
ไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ 
     ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   1. พัฒนาระบบประเมินผลงานเชิงสมรรถนะผ่านข้อตกลงการปฏิบัติงาน  โดยโรงเรียน  
มีบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ตามเงื่อนไข ภาระงานและเป้าหมายมาตรฐานประกันคุณภาพด้านครู
และบุคลากร โดยให้บุคลากรแต่ละสายงาน ทบทวนผลการปฏิบัติงานตาม ประเด็นพิจารณาของมาตรฐาน 
ประกันคุณภาพที่รับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ ค่านิยมร่วมนามสตรีสิริเกศและเป้าประสงค์ของ  
พันธกิจ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมใหม่ ในการทำข้อตกลง กำหนดเกณฑ์เป้าหมายการปฏิบัติงาน ในสายงาน
ที่รับผิดชอบ (PA) ให้หัวหน้าและผู้แทน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ทบทวน สะท้อนผลการกำหนด ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม ในการพิจารณาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปี  พัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู (PA)  ให้เป็นไปตามแบบประเมินศักยภาพครูและบุคลากรตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ มาตรฐานประกัน
คุณภาพด้านครู และเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด นำผลประเมินไปพัฒนาเส้นทางความก้ าวหน้า วิชาชีพครู (PA)  
โดยจัดกลุ่มครูและบุคลากรตาม ผลการประเมินศักยภาพจาก (PA) และเลือกเข้าพัฒนาตาม กลักสูตรที่กำหนด  
   2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ โดยโรงเรียนมีแผนการเรียนตามกลุ่มความถนัด
และบุคลิกภาพของผู ้เรียน และมีแฟ้มสะสมผลงานแสดงความรู้ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู ้เรียน 
โดยมีโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะตามกลุ ่มบุคลิกภาพและความถนัดของผู ้ เร ียน  
(1 คน 1 สมรรถนะ 1 ความสำเร็จ) ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ ประเมินผล ทบทวนปัจจัยที่มีผลกระทบกลุ่มผู้เรียน
เป้าหมายความถนัดและบุคลิกภาพและความต้องการด้านสาขาวิชาชีพ โดยนำไปจัดทำหลักสูตรรายวิชาและ
จัดผู้เรียนเข้าแผนการเรียน ทบทวนโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผล
เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน มีการคัดเลือกผลงานเชิงสมรรถนะตามความถนัดทางสาขาวิชา  
มีการมอบรางวัลคุณภาพและประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มผู ้ใช้ประโยชน์ต่อยอดการเรียนรู้ การประกอบการ  
และบันทึกลงแฟ้มสะสมผลงาน จัดเวทีรางวัลคุณภาพ นำเสนอผลงานเชิงสมรรถนะตามความถนัด 
ทางสาขาวิชา จัดประสบการณ์ตามฐานการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยประสานความ
ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง กลุ่มผู้ประกอบการ วิทยากรภายนอก ฯลฯ     
   3. โรงเรียนสนับสนุนระบบการบริหารจัดการและการเรียนรู้ผ่าน Online and Onsite 
จัดหาแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์ ตามข้อตกลง ความร่วมมือ โดยมีโครงการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริม 
การเรียน Online and Onsite พัฒนาโปรแกรมทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หรือระบบ offline จัดเก็บสื่อ ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ สื่อ On Demand ตามตัวชี้วัดรายวิชา และรายงาน
ประเด็นปัญหาและโครงร่างภาระงาน ผลงาน ตามตัวชี้วัดรายวิชา มีคลังคำอธิบายระดับคะแนนเกณฑ์คุณภาพ
ของภาระงานและผลงานรายวิชานำไปใช้ประกอบการส่งสาร แจ้งกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกล (Conference) 
หรือ Onsite จัดกิจกรรมฝึกทักษะความรู้ ยืนยันร่องรอยผลการผ่านเกณฑ์ บันทึกคลิปวิดีโอรายงานผลงาน 
จัดหาและพัฒนา Platform ระบบสนับสนุนการจัด การเรียนการสอนระบบ Online และ Onsite อำนวยการ
จัดกระบวนการเรียนรู้  ด้วยระบบคุณภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามภาระกิจ 4 ด้านของโรงเรียน  
โดยสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร จัดหาและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ แหล่งเรยีนรู้
ผ่านระบบ Online and Onsite  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ 
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แหล่งสืบค้น ความรู้ ตามความต้องการ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามเกณฑ์ความขาดแคลน ร่วมจัดหลักสูตร
รายวิชาของกลุ่มสาขาวิชาความถนัดของโครงการตามความร่วมมือของสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ
ภาครัฐและเอกชน มีการบันทึกความร่วมมือไว้เป็นหลักฐาน   

     ๓. กระบวนการเรียนการสนอที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  โรงเรียนสตรีสิริเกศได้กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ  2565 – 2568 
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะ 4 ปี  โดยมีแผนพัฒนาและกำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร คือ พัฒนาศักยภาพ  
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู โดยจัดโครงการเพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่  21 จัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ครูมีหน่วย
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีคลังสื่อทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา และมีคำอธิบายระดับคะแนนเกณฑ์
คุณภาพหน่วยฐานสมรรถนะ และแบบรายงานผลการวิจัยและพัฒนาชั้นเรียน  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  
และประเมินผล  ฐานสมรรถนะผ่านช่องทาง online and Onsite มีโครงการจัดกระบวนการเร ียนรู้  
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  จัดทำ พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ และพัฒนาแผนการเรียนรู้รายวิชาฐาน
สมรรถนะ  คัดเลือกแบบประเมินและคัดกรองความถนัดและบุคลิกภาพและจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน 
จัดเก็บและวางเส้นทางการเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โครงการเรียนรู้ผ่านระบบ Online and 
Onsite โดยเลือกช่องทางการส่งสาร สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื ่ออย่างมีประสิทธิภาพ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้บูรณ าการ 
เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาการสร้างเครื่องมือรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลอย่าง 
มีคุณภาพ ส่งเสริมการวิจ ัยเพื ่อแก้ปัญหาในชั ้นเร ียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง  
ตามคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 
 

นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
 

ชื่อ นวัตกรรม / แบบอย่างที่ดี มาตรฐาน ระดับการศึกษา 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 

Active Learning 
คุณภาพของผู้เรียน มัธยมศึกษา 

2. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธส์ู่ความเป็นเลิศ กระบวนการบริหารและการจัดการ มัธยมศึกษา 
 

รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 
 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
รางวัลอันทรงคุณคา่ สพฐ. OBEC 
AWARDS รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม  

ประเภท
มัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ่  

ด้านวชิาการ 

 เขตพื้นที่/จังหวัด 
✓ ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รางวัลโรงเรียนตน้แบบ 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 4 ดาว  
ระดับหน่วยสรรหา ประจำปี 2564 

  เขตพื้นที่/จังหวัด 
✓ ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

สมาคมผูบ้ำเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรม
ราชินปูถัมภ์  
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจำปี 2564 รางวัลระดบัเหรียญ
ทอง สถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน    

ประเภท
สถานศึกษาขนาด

ใหญ่ 

✓ เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาศรี
สะเกษ ยโสธร 

 

     ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา 
 

ชื่อรางวัล ปี พ.ศ.  ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนคุณธรรม   พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียนดีมีที่ยืน   พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินยั ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ✓  
2. การจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ ✓  
3. การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning ✓  
4. การจดัการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding) ✓  
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) ✓  
6. การจดัการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
✓ 
✓ 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ ✓  
8. การจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) ✓  
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น ✓  
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ ✓  

 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี) 
 

(ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา 
หน่วยงานที่มอบรางวัลและระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. โรงเรียนผ่านการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่  
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานจากสำนักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน  

 ✓  

2. โรงเรียนได้รับรางวลัสถานศกึษายอดเยี่ยมประเภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ดา้นวชิาการ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ระดบัเหรียญทอง 

  ✓ 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 

      โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีกระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา  ดังนี้   
 
 

   โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning บูรณาการ 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นและพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษ  
ที่ 21 (SMT) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  การจัดการเรียนการสอน 
สะเต็มศึกษา การจัดกิจกรรมโครงงานและค่ายกิจกรรมทางวิชาการ เช่น ค่ายมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
สาขาคณิตศาสตร์และสาขาดาราศาสตร์ ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (LAB SCIENCE)  
ค่ายสะเต็ม และค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ ่งแวดล้อม ส่งผล ให้ผู ้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O – NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นทุกรายวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ   
   โรงเรียนดำเนินการการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ SWOT การกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน กำหนดกลยุทธ์  จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงาน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ
ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผล โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการวิเคราะห์ วางแผน กำหนดกล
ยุทธ์ ตลอดจนโครงการและกิจกรรมนำไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสตรี
สิริเกศมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
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ส่วนท่ี ๓ 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ 

ของสถานศกึษา     

 
   จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ  ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียนสตรีสิริเกศอยู่ในกลุ่ม 1  เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตนเองและมีเพียงพอ  และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง  และหน่วยงานภายนอกเพียงพอ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ  
มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามท่ีสถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า ดังนี้  

 

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 

  พิจารณาจากความเพียงพอและความเหมายสมของทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการศึกษา  
ด้านกายภาพ ด้านบุคลากรและด้านสนับสนุนจากภายนอก ดังนี้ 

  ๑. ด้านกายภาพ  มีความพร้อมระดับมาก โดยมีการจัดห้องเรียนครบตามระดับชั้น 
ที่เปิดสอน มีห้องปฏิบัติการสำหรับห้องเรียนพิเศษ วคทส.,SMTE, EP, MSCI, MEP  จัดแหล่งเรียนรู้ภายใน 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ศูนย์กีฬา ศูนย์ HCEC ห้องคหกรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ GSP  
ห้องสมุดภาษาไทย ศูนย์สื ่อคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเคมี ฟิสิกส์ ห้องภาษาต่างประเทศและห้อง
ภาษาต่างประเทศที่สอง  ห้องนิติรัฐ  ศูนย์ศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี สวนเกษตร ธนาคารโรงเรียน  
มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์
เชื ่อมต่อทุกอาคารเพื ่อส ่งเสริมการจัดการเร ียนรู ้  สืบค้นความรู ้ได้ทุกที ่ และโรงเรียนจัดมาตรการ  
ความปลอดภัยควบคุมการแพร่เชื้อของโรคระบาดต่าง ๆ อย่างรัดกุม และพร้อมเตรียมรับกับสภาวะฉุกเฉิน  
ในทุกสถานการณ์       
   ๒. ด้านบุคลากร มีความพร้อมระดับมาก โดยมีผ ู ้อำนวยการโรงเร ียนที ่ม ีความรู้
ความสามารถ ในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีแนวนโยบายและ
ทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน   มีรองผู้อำนวยการที่มีความรู้
ความสามารถครบตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มีครูครบทุกระดับชั ้นและทุกรายวิชา  
และในปีการศึกษาที่ผ่านมาครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ย ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
PLC โดยเฉลี ่ย ๕๐ ชั ่วโมงขึ ้นไป ได้เข้าร่วมประชุม แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ เพ่ื อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมีบุคลากรอ่ืนสนับสนุนงานวิชาการและงานธุรการ 
   ๓. ด้านสนับสนุนจากภายนอก  มีความพร้อม ระดับมาก โดยได้ร ับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากผู ้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีผู ้ปกครองร้อยละ ๘๐ ขึ้ นไป                    
เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมปีละ ๔ ครั้ง  
และได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา สื ่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ส่งเสริมการเล่นกีฬา ดนตรี -นาฏศิลป์  
หรืออุปกรณ์ฝึกงานคหกรรม จากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชนและชุมชนอย่างเพียงพอ มีการประสาน
ความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ เช ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศร ีสะเกษ  ว ิทยาลัยการอาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิค  โรงพยาบาล  สถานประกอบการต่าง ๆ ที่คอยเป็นพี่เลี ้ยงและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูงขึ้น 
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ด้านกระบวนการ (Process) 

  พิจารณาจากผลการประเม ินตนเองของโรงเร ียนสตร ีส ิร ิ เกศ ปีการศึกษา 2564  
และการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในมาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ พบว่า   

 ๑. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ ่น วัตถุประสงค์ของ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการดำเนินงานพัฒนา
วิชาการผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริ ง พัฒนาครู 
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา มีการจัดประชุมครู
และบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีครอบคลุมคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ และยังพบว่าการนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบ มีแนวทางการพัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาที ่ช ัดเจน มีกระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารที ่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
รวมทั้งให้ความสำคัญในการจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ 
   ๒. ด้านการจัดประสบการณ์ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ  มีครูร้อยละ 90 ขึ ้นไป 
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอน IS , การสอน SMT  ฯลฯ มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรยีน
ได้แสวงหาความรู ้ด ้วยตนเอง โดยให้ผู ้เร ียนจัดทำโครงงานแบบบูรณาการหลายกลุ ่มสาระการเรียนรู้  
ในแต่ละระดับชั้น และจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื ่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ มีครูร้อยละ 84.70 ที ่จัดทำวิจัยในชั ้นเร ียน  
เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
website : ssk.ac.th  และยังพบว่าครูร้อยละ 89 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง  
เป็นระบบ จัดทำเอกสารในชั ้นเรียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้เรียนรายบุคคล  
ประเมิน SDQ  มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผ่านโปรแกรม STU – MIS และนำข้อมูลไปใช้  
มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน รวมทั้งมีระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างเข้มแข็งและเป็นระบบทั้งโรงเรียน มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองหลากหลายช่องทาง มีการเยี่ยม
บ้านออนไลน์ (ร้อยละ 100) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ (COVID – 19)  มีครูร้อยละ 95   
ที่มีกระบวนการตรวจสอบและประเมิน ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่อ งมือ และวิธีการวัดและประเมินผล 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ครูร้อยละ 92.20 มีการแลกเปลี่ยนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ  
แก่ผู้เรียนและนำผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน   
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ด้านผลลัพธ์ (Output/Outcome)   

  พิจารณาจากผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 และการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 การทบทวนและรายงาน
ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564  ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  พบว่า ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาวิชาการอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีรูปแบบการเรียนรู้  
ที่ได้ฝึกปฏิบัติจริง (Active Learning) มีกระบวนการคิด เกิดการเรียนรู้ จากการทำโครงงาน (Project-based 
learning) มีการเรียนรู้อย่างหลากหลายรูปแบบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น แบบร่วมมือ แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-Pair-Share) แบบใช ้เกม (Games) แบบวิเคราะห์ว ีด ีโอ และแบบแผนผังความคิด 
(Concept mapping)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสดงเป็นผู้ประกอบการ และทำธุรกิจพอเพียงตาม
กระบวนการ  Project-based Learning  กิจกรรมค่ายส่งเสริมอาชีพ (รูปแบบ Online) การสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยแฟลตฟอร ์ม หร ือแอปพลิเคช ันบน Smart Phone   ผู ้ เร ียนได ้เข ้าร ่วมโครงการและก ิจกรรม 
อย่างหลากหลายที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น โครงการส่งเสริม รักการอ่านโครงการ
ส่งเสริมทักษะภาษา (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศที่ 2 ) โครงการแข่งขันทักษะ  
ทางวิชาการ กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทย กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
ให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และเขียนไม่สวย  กิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมนักเรียน
แลกเปลี่ยน  ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เยาวชนคนเก่ง ค่ายพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมเปิดโลกภาษาต่างประเทศที่สองและตรุษจีน ตรุษญวณ  แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรม
ผู้เรียนมุ่งสู ่โอลิมปิกวิชาการสาขาคณิตศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ดาราศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ชีววิทยา  เคมี  
กิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ 

  จากการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียน พบว่า ผู ้เร ียนมีทักษะการสื ่อสาร อ่าน  เขียน  
การสื ่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ และความสามารถในการคิดคำนวณ ตั ้งแต่  
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90.28  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ  84.83 มีความการสร้างนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ 
ตามแผนการเรียนระดับดีขึ้นไป 91.97  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3.34  ร้อยละ ๗6.83 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด   ผลการประเมิน  
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน พบว่า ผู ้เรียน มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดี  
ตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 100 มีความภูมิใจ ในท้องถิ่นและความเป็นไทยโดยประเมินการเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นร้อยละ 95.96 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  
และหลากหลาย ร้อยละ 100 และมีส ุขภาวะทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
และมีจิตสังคม ร้อยละ 88.38 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
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โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแนวทางในการส่งเสริม  

นิเทศ ติดตามของหน่วยงานต้นสังกัด 

  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน  
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ดังนี้      

 ๑) ทบทวนแผนพัฒนาการจ ัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบ ัต ิการประจำปี                         
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรม 
ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  ๒) ทบทวนการจัดระบบการบริหารและจัดการ มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมเป็นระยะตามปฏิทินปฏิบัติงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบพร้อมรายงานผลอย่างเป็น
ระบบแล้วนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ๓) นิเทศภายในอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างน้อย  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 ๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำและนิเทศ กำกับ ติดตาม  
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 

   

 
https://drive.google.com/drive/folders/1G3faKHNWsd6DJwiEFLc9arUR8NkLVQfD?usp=sharing 

 

 ประกาศโรงเรียนสตรสีิริเกศ  
เรื่อง  การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1I0WIwdrKrPbhiTz2t9EOq7pptUcDY7D0?usp=sharing 

 

 หลักฐานอ้างอิง (รูปแบบ QR Code)  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

 
 

 เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ 

ของสถานศึกษา 
 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1q7egYWCKBBImUNDtzSyQpYPRaLj3V-QG?usp=sharing 

 

 คำสั่งโรงเรียนสตรีสิรเิกศที่ ๑๑๑/๒๕๖๕   
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำรายงานผลการประเมิน 
          ตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  และ   

                    รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                   
                    โรงเรียนสตรสีิริเกศ  ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1G3faKHNWsd6DJwiEFLc9arUR8NkLVQfD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I0WIwdrKrPbhiTz2t9EOq7pptUcDY7D0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q7egYWCKBBImUNDtzSyQpYPRaLj3V-QG?usp=sharing


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ 

ของสถานศึกษา 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


