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คำนำ 

 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสำคัญการนำผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดฯ  ตลอดจน 
เพ่ีอรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและได้จัดทำ
รายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศจากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา ๒๕๖4 เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ 
ยโสธร และผู้ที ่เกี ่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ในปีต่อไปและเป็นฐานข้อมูลสำหรับเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและ 
เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ 
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความสมบูรณ์   

 

  

 

          (นายภูมิภัทร   มาลี) 

                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   

 ดังนั้นโรงเรียนสตรีสิริเกศ  จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดได้จนแนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม                   
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทำรายงาน
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึก ษา ๒๕๖4  
คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                     
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

    

 

 
                            (นายรัตนชาติ  ดาวัลย์)  

             ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                 โรงเรยีนสตรีสิริเกศ 

                                                         วันที่  25  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค 

 

สารบัญ 

 

ส่วนที ่ หน้า 

  • คำนำ   ก 

  • ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ข 

  • สารบัญ ค 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา   

  • ข้อมูลทั่วไป  1 

  • ข้อมูลครูและบุคลากร  1 

  • ข้อมูลนักเรียน  2 

  • ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3 

  • ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 6 

  • ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ 6 

  • ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียนสื่อความ 7 
  • ผลการประเมินสมรรถนะที่สำคญัของผู้เรียน    7 
  • สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรยีนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 10 
ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

  • มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   11 
  • มาตรฐานที่  ๒  การบริหารและการจัดการ  40 

  • มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็สำคัญ 60 
        • สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 69 
    ปีการศึกษา  2564  
ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ  

  • จุดเด่น  77 
  • จุดที่ควรพัฒนา  77 
  • แนวทางการพัฒนาในอนาคต 79 
  • ความต้องการการช่วยเหลือ  79 
ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก  
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ส่วนท่ี ๑ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

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 

 

๑.๒  ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

   ๑)  จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร 
คร ู

ประจำการ 
คร ู

ช่วยราชการ 

คร ู
อัตราจ้าง 
ชาวไทย 

ครู               
อัตราจ้าง               
ชาวต่าง 
ประเทศ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

เจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน 

พนักงาน
ราชการ 

เจ้าหน้าท่ี 
อื่น ๆ 

ปีการศึกษา 
2564 

5 141 1 23 13 6 10 2 25 

 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

ปริญญาเอก, 3, 1%

ปริญญาโท, 93, 41%

ปริญญาตรี, 101, 
45%

ต่่ากว่าปริญญาตรี, 29, 
13%

แผนภูมิแสดงจ่านวนครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564
จ่าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่่ากว่าปริญญาตรี

mailto:satreesiriket@ssk.ac.th
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 ๓) จำนวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน 

(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย ๑๕ 18 
๒. คณิตศาสตร์ 19 21 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   35 18 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 19 19 
๕. ภาษาอังกฤษ 27 19 
6. ศิลปะ 10 18 
7. การงานอาชีพ 7 18 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 21 
9. แนะแนว  3 22 
รวม ๑๔1 19.33 

๑.๓   ข้อมูลนักเรียน 

  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖4  รวม 3,038 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓1 มีนาคม  ๒๕๖5) 

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม 
ม.ต้น ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 

ม. ปลาย 
รวม 

ทั้งสิ้น 
จำนวนห้อง 11 11 11 33 15 15 15 45 78 

เพศ 
ชาย ๑๘๕ ๑๖๒ ๑๘๗ 534 ๑๙๒ ๑๖๓ ๑๖๐ 515 1,049 
หญิง ๒๗๖ ๒๖๒ ๒๘๓ 821 ๓๘๗ ๓๘0 ๔๐๑ 1,170 1,991 

รวม 461 424 470 1,355 579 543 561 1,685 3,038 
เฉลี่ยต่อห้อง 42 39 43 41 39 36 37 37 39 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ่านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564
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๑.๔  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   ร้อยละของจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2564  ที ่มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ตั ้งแต่ระดับ ๓ ขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.๘3 ซึ ่งสูงกว่า 
ค่าเป้าหมายของโรงเรียน ร้อยละ  1.83 (ค่าเป้าหมายของโรงเรียน ร้อยละ 75.00) 
 

 
                                                  https://drive.google.com/drive/folders/1iMzI9H8dR58CZ_FrX5a1qxzZFtIxO85o?usp=sharing 

  ร้อยละของจำนวนนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.83 ซ่ึงลดลงจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 1.27 

  
                                                  https://drive.google.com/drive/folders/1iMzI9H8dR58CZ_FrX5a1qxzZFtIxO85o?usp=sharing 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ระดับ ๓  ขึ้นไป ปีการศึกษา  ๒๕๖4 จ่าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

78.10 76.83
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100

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของจ่านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ระดับ ๓  ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 - 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1iMzI9H8dR58CZ_FrX5a1qxzZFtIxO85o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iMzI9H8dR58CZ_FrX5a1qxzZFtIxO85o?usp=sharing
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๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ๑.๕.๑ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

   คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา ซึ่งบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

  
                                                               https://drive.google.com/drive/folders/1YTromad69rOa5HqAYKMrmqu5uxkn_1Ku?usp=sharing 

   

   คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา ซึ่งบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  

 
                                                               https://drive.google.com/drive/folders/1YTromad69rOa5HqAYKMrmqu5uxkn_1Ku?usp=sharing 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา 2564 จ่าแนกตามระดับ

ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

ปีการศึกษา 2564 จ่าแนกตามระดับ

ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

https://drive.google.com/drive/folders/1YTromad69rOa5HqAYKMrmqu5uxkn_1Ku?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YTromad69rOa5HqAYKMrmqu5uxkn_1Ku?usp=sharing
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  ๑.๕.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

   คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยลดลง 2.95 คะแนน, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 0.41 คะแนน, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 3.36 คะแนน และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษลดลง 3.76 คะแนน 

 
                                                                 https://drive.google.com/drive/folders/1YTromad69rOa5HqAYKMrmqu5uxkn_1Ku?usp=sharing 
 
 

   คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น 6.52 คะแนน, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลดลง 2.59 คะแนน, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ลดลง 2.64 คะแนน, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 2.62 คะแนน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษลดลง 0.37 คะแนน 

 
                                                                 https://drive.google.com/drive/folders/1YTromad69rOa5HqAYKMrmqu5uxkn_1Ku?usp=sharing 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา 256๓ - 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

ปีการศึกษา 256๓ - 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1YTromad69rOa5HqAYKMrmqu5uxkn_1Ku?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YTromad69rOa5HqAYKMrmqu5uxkn_1Ku?usp=sharing
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๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   ร้อยละของจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2564  ที่มีผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100  

  
                                                                  https://drive.google.com/drive/folders/1XitfIkqQTiz6isZ3MTW48UPkLmijB8Da?usp=sharing 

๑.๗  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ร้อยละของจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2564  ที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.42  

 
                                                                  https://drive.google.com/drive/folders/15KEbTxrRV8WSkC6co1VDBS4mVWhzr6yx?usp=sharing 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ปีการศึกษา 2564

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

https://drive.google.com/drive/folders/1XitfIkqQTiz6isZ3MTW48UPkLmijB8Da?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15KEbTxrRV8WSkC6co1VDBS4mVWhzr6yx?usp=sharing
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๑.๘  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ร้อยละของจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2564  ที่มีผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.96   

 
                                                                    https://drive.google.com/drive/folders/1kc1DnbVcZzft2c7xnhyzRg-X3uuhUenV?usp=sharing 

 

๑.๙  ผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ๑.๙.๑ สมรรถนะด้านที่  ๑  ความสามารถในการสื่อสาร   

  ร้อยละของจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2564  ที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะด้านที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.03  

 
                                                           https://drive.google.com/drive/folders/1kUtXuqSZO14ig7F1HJLVLAUUGYHyG_Zy?usp=sharing 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา 2564

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

https://drive.google.com/drive/folders/1kc1DnbVcZzft2c7xnhyzRg-X3uuhUenV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kUtXuqSZO14ig7F1HJLVLAUUGYHyG_Zy?usp=sharing
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  ๑.๙.๒ สมรรถนะด้านที่  ๒  ความสามารถในการคิด 

  ร้อยละของจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2564  ที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะด้านที่ 2 ความสามารถในการคิด  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.23 

 
                                                           https://drive.google.com/drive/folders/1kUtXuqSZO14ig7F1HJLVLAUUGYHyG_Zy?usp=sharing 

 

  ๑.๙.๓ สมรรถนะด้านที่  ๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

  ร้อยละของจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2564  ที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะด้านที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.66 

 
                                                           https://drive.google.com/drive/folders/1kUtXuqSZO14ig7F1HJLVLAUUGYHyG_Zy?usp=sharing 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านที่ 2 ความสามารถในการคิด ปีการศึกษา 2564

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ปีการศึกษา 2564

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

https://drive.google.com/drive/folders/1kUtXuqSZO14ig7F1HJLVLAUUGYHyG_Zy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kUtXuqSZO14ig7F1HJLVLAUUGYHyG_Zy?usp=sharing
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  ๑.๙.๔ สมรรถนะด้านที่  ๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  

  ร้อยละของจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2564  ที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะด้านที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.04 

 
                                                           https://drive.google.com/drive/folders/1kUtXuqSZO14ig7F1HJLVLAUUGYHyG_Zy?usp=sharing 

 

  ๑.๙.๕ สมรรถนะด้านที่  ๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

  ร้อยละของจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2564  ที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะด้านที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.47 

 
                                                           https://drive.google.com/drive/folders/1kUtXuqSZO14ig7F1HJLVLAUUGYHyG_Zy?usp=sharing 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ปีการศึกษา 2564

ดีเยี่ยม
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ไม่ผ่าน
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

https://drive.google.com/drive/folders/1kUtXuqSZO14ig7F1HJLVLAUUGYHyG_Zy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kUtXuqSZO14ig7F1HJLVLAUUGYHyG_Zy?usp=sharing
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๑.๑๐  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงจ่านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ปีการศึกษา 2564
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

แผนภูมิแสดงจ่านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ปีการศึกษา 2564

พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) อ.วารินช่าราบ จ.อุบลราชธานี พุทธสถานราชธานีอโศก อ.วารินช่าราบ จ.อุบลราชธานี

พระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมบ้านชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ทุ่งดอกบัวบานท่าลาด อ.วารินช่าราบ จ.อุบลราชธานี แก่งตะนะ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

เขื่อนสิริธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อ.เมือง จ.ยโสธร

วัดผาน้่าทิพย์เทพประสิทธิ์ อ.หนองพอง จ.ร้อยเอ็ด พระธาตุกล่องข้าวนอ้ย อ.เมือง จ.ยโสธร

วัดสระก่าแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

หมู่บ้านจักสานบุทม อ.เมืองที จ.สุรินทร์ หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง อ.เมืองที จ.สุรินทร์

ศูนย์คชศึกษา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ จุดชมวิวแม่น้่าสองสี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

วัดถ้่าคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี วัดภูพร้าว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ตลาดชายแดนช่องเม็ก (ไทย-ลาว) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตลาดชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 

วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
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ส่วนท่ี ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
 

๑.  หลักฐานสนับสนุน 

 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ในปีการศึกษา 2564  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่
ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งจากการประเมินตนเอง พบว่า 

1. ด้านความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ีสองและ 
ความสามารถในการคิดคำนวณตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ
90.28  
   ๒. ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ  84.83 
   ๓. ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียน ตั้งแต่ระดับดี 
ขึ้นไปนั้น อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
   ๔. ด้านความสามารถในการใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ตั ้งแต่ระดับดีขึ ้นไป 
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ 95.15   
   ๕. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พบว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ 
มีทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จากการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 
ที่มีระดับดีขึ้นไป ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ร้อยละ  ๗6.83  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ที ่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 1.83  และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O – NET)                       
ช ั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ และชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ พบว่าคะแนนเฉลี ่ยในรายวิชาหลักของโรงเร ียน                                 
สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน            
(O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖3 และปีการศึกษา 2564 พบว่าผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร ์และ
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖3 และผลการ
ทดสอบในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2564                 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖3 
   ๖. ด้านความรู ้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนสตรีสิริเกศได้จัดกิจกรรม                 
ให้ผู ้เรียนได้เข้าร่วม เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนได้มีทั กษะการประกอบการ การทำธุรกิจพอเพียง                 
ซึ ่งเกิดจากการทำหน่วยการเรียนรู ้บูรณาการของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ อยู ่ในระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม                    
ร้อยละ 90.95 
   และจากการประเมินตนเอง โดยรวมในด้านผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของโรงเรียนสตรีสิร ิเกศ              
พบว่า อยู ่ในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี ่ยม) ซึ ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนที ่กำหนดไว้   
ส่งผลให้เกิดผลงานต่าง ๆ ด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้  
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 ผลงานดีเด่นของนักเรียน 

 ระดับนานาชาติ 

 การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมโลก The 14th World Peace Ethics Contest  
(World-PEC) 2021 (ที่มา: http://www.vir2kidz.com/exam_result/English%20program.html) 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

ตอบปัญหาศลีธรรมโลก 
Grade 7-9 

20th place 
(เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 

700 บาท) 

เด็กหญิงรัศญาภัสร์  กลิ่นหวล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ตอบปัญหาศลีธรรมโลก 
Grade 10-12 

19th place 
(เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 

1,000 บาท) 

นางสาวขวัญจิรา  โชติกุล 

 

 ระดับประเทศ 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :  
O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖4 วันที่ 13 - 14  มีนาคม  ๒๕64   

วิชา นักเรียนที่ได้รบัรางวลั คะแนนสอบ 

วิชาคณิตศาสตร์ เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง 100 
เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย 100 
เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ 100 
เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล 100 
เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร  100 

วิชาภาษาไทย เด็กหญิงพิชยดา  เขียวแพร 90.91 
เด็กหญิงณธร  ภัทรทิวานนท์ 90.16 
เด็กหญิงธนพร  เสวะนา 90.02 

วิชาภาษาอังกฤษ เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล 96.88 
เด็กหญิงอลิสา  ชาวสวน 93.75 
เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง 93.75 
เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร 90.63 

วิชาวิทยาศาสตร์ เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง 97.25 
เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย 83.50 
เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล 80.75 

 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :  
O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ปีการศึกษา ๒๕๖4 วันที่ 26 - 27  มีนาคม  ๒๕64   

วิชา นักเรียนที่ได้รบัรางวลั คะแนนสอบ 

วิชาภาษาไทย นางสาวธิญาดา เกียรติอนุชิต 84.70 
นางสาวณิชกานต์ สุดเฉลียว 81.10 
นางสาวมนัสนันท์ จันทร์สนิทศรี 80.10 

วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวศุภพิชญ์ รุญเจริญ 84.84 
นางสาวณิชกานต ์สุดเฉลียว 83.30 
นายปุณยวัจน ์จำชาติ 83.10 
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 สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ระดับ 4 ดาว ประจำปี 2564 จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์  
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ประเภท รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

สมาชิกผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ดีเด่น 

ระดับ 4 ดาว เด็กหญิงธีรดา  นนทะชาติ ครูหัวหน้าหมวด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

 

  การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18  (The 18th Thailand Astronomy  
Olympiad : TAO) จัดโดยศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 10–15 ตุลาคม 2564  

สาขา รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

ดาราศาสตร์ 
ม.ต้น 

เหรียญทองแดง เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

ดาราศาสตร์ 
ม.ปลาย 

เหรียญทองแดง นายปธานนิ  ติยวรนันท์ 
เข้าร่วม นายนิติธร  พรหมพิลา 

 

 การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที ่17 (The 17th Thailand Chemistry  
Olympiad : TChO) จัดโดยศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2564 

สาขา รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

เคมีโอลิมปิก เกียรติคุณประกาศ นายเจสัน  ชาวสวน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที ่10 (10th TMC : Thailand Mathematics  
Contest)  โดยสมาชิกภาพสหภาพ TMC ประจำประเทศไทย 

ประเภท รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

วิชาคณิตศาสตร์  
 

เหรียญเงิน  นายเจสัน  ชาวสวน 
 เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ 

เหรียญทองแดง  นายปธานิน  ติยวรนันท์ 
 นายพิริยะวรรษ  พิทักษ์ไหมทอง 
 เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล 
 นางสาววริศรา  ติยวรนันท์ 

ชมเชย  นางสาวปาลิตา  ศรีบุญเรือง 
 นางสาวนภสิริ  เสนาภูดิลกุล 
 เด็กหญิงจุฑาศิณี  ประมวล 

 

 โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) พ.ศ.2564 ระดับประเทศ โดยสำนักงาน 

โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ 

ประเภท รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

วิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น 

เหรียญทองแดง เด็กหญิงกัญญาภัทร  กมล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564  
(ASMO THAI COMPETITION 2021) โดย ASMO THAI ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564  

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

วิชาวิทยาศาสตร์  
ม.1–3 

เหรียญเงิน เด็กหญิงอลิสา  ชาวสวน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหรียญทองแดง เด็กชายภานุวัฒน์  วรธรรมปัญญา 

เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง  
วิชาภาษาอังกฤษ  

ม.1–3 
เหรียญทองแดง เด็กหญิงศรันย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
วิชาคณิตศาสตร์ 

ม.2 
ชมเชย เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน 

เด็กชายทีปกร  ผิวงาม 
เด็กชายธนภัทร  นวลรอด 
เด็กชายธราเทพ  ติยวรนันท์ 
เด็กชายธัญวรัตน์  โมคศิร ิ
เด็กชายธีร์  นามวงศ์ 
เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ 
เด็กชายนพรุจ  ซื่อตรงมั่นคง 
เด็กชายวรโชติ  เขาทอง 
เด็กชายอนรรฆ  ติยวรนันท์ 
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมทา 
เด็กหญิงศรรัชญ์  วรรณวงศ ์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 
ม.3 

ชมเชย เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ 
เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล 

 

 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand  
Educational Development and Evaluation Tests : TEDET) ประจำปี 2564  โดยศูนย์ภูมิภาค 
ว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM - ED)  
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

วิชาคณิตศาสตร์  
ม.2 

เหรียญเงิน  
 

เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน 
เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
ม.2 

เหรียญทองแดง  เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
ม.3 

เหรียญทอง เด็กหญิงศรันย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล 
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 โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  
โดย บร ิษ ัท  อคา เดม ิ ค  คอน เทสต ์  (ประ เทศไทย)  จำก ั ด  (Thailand Academic Contest)  
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

วิชาภาษาอังกฤษ  
ม.ต้น 

เหรียญทอง เด็กหญิงณัฐนิชา  อังคสกุลเกียรติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เหรียญทองแดง เด็กชายธนกฤต  ฉัตรอมรวุฒิ 

 

 ระดับภาค 

 การประกวดคลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด  "ของดีจังหวัดฉัน(ภาษาจีน)” 
จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

คลิปวีดีโอสั้น 
ภาษาจีน 

ชนะเลิศ นางสาวเอวิตรา  สุขส่ง 
นางสาวรำไพพรรณ  ชูพุทธพงษ์ 

นางสาวเกศินี บรรจง 
นางภัคศรัณญ์ กัลปพฤกษ ์

 

 โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี  
พ.ศ. 2563 โดยบริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Academic Contest) 
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

วิชาภาษาอังกฤษ  
ม.ต้น 

เหรียญทอง เด็กหญิงณัฐนิชา  อังคสกุลเกียรติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เหรียญเงิน เด็กชายธนกฤต  ฉัตรอมรวุฒิ 

 

 การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเข่าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 2 ปีการศึกษา 2564  
ศูนย์โอลิมปิก

วิชาการ สอวน. 
สาขา นักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลอืก ครูผูค้วบคุม 

มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธาน ี

ชีววิทยา นายธนากร  ศรกุพันธ์ 
นางสาวพิชยา  ฉลาดแย้ม 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

และ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

เคมี นายเจสัน  ชาวสวน 
นางสาวปาลิตา  ศรีบุญเรือง 
นางสาววริศรา  ติยวรนันท์ 

คณิตศาสตร์ นายเจสัน  ชาวสวน 
เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร 
เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย 
เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง 

คอมพิวเตอร์ นายปธานิน  ติยวรนันท์ 
เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล 

ดาราศาสตร์ 
ม.ต้น 

เด็กหญิงจุฑาศิณี  ประมวล 
เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน 
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 การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเข่าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์โอลิมปิก

วิชาการ สอวน. 
สาขา นักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลอืก ครูผูค้วบคุม 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

วิทยาศาสตร์ 
โลกและอวกาศ 

เด็กหญิงชาลิสา สมานรัตน์ 
นายปธานิน  ติยวรนันท์ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

และ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธาน ี

ชีววิทยา นายธนากร  ศรกุพันธ์ 
นางสาวพิชยา  ฉลาดแย้ม 

เคมี นางสาวธนัญพร บุญสาร 
นางสาวปาลิตา  ศรีบุญเรือง 
นางสาววริศรา  ติยวรนันท์ 

ฟิสิกส์ เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ 
คณิตศาสตร์ นายเจสัน  ชาวสวน 

เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร 
เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย 
เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง 

คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่ 
เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร 
นายปธานิน  ติยวรนันท์ 
นายภัทรกรณ์  นวลสาย 
เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล 
เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ  
เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน 
เด็กหญิงปุญญิศา  สุเมธิวิทย์ 

ดาราศาสตร์ 
ม.ต้น 

เด็กหญิงจุฑาศิณี  ประมวล 
เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ 
เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน 
เด็กชายธราเทพ  ติยวรนันท์ 

ดาราศาสตร์ 
ม.ปลาย 

เด็กชายชิติพัทธ์  ภูคำศักดิ์ 
เด็กชายนภทีป์  พรมคำน้อย 
นายปธานิน  ติยวรนันท์ 

 

 การแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

ตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 

ชนะเลิศ 
โล่รางวัลและเกียรติบัตร  

พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท 

เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง 
 เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย  

นางสาวมะติกา สุธาบุญ 
นางสุพัตรา ไชยโชติ 
นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ 
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 การประกวดโครงงานฯ เนื่องในการประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานในโรงเรียน   
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564  

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

โครงงานฟิสิกส ์: 
การศึกษาประสิทธิภาพการ
กรองสารในกลุ่ม PAHs ของ
เครื่องดูดควันธูประบบใบพัด 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

นายพัทธพล  รัตนรัก 
นางสาวอภิญญา  ทำมา 
นางสาวกิตติยากร  แสงวิเชียร 

นางประภา สมสุข 
นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน 

โครงงานคอมพิวเตอร์ : 
การพัฒนาระบบ 

การจัดการพัสดุภัณฑ์ด้วย
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

นางสาวณัฐนรี  กลางมณี 
นางสาวณิชกานต ์ ศรีวิบูลย์ 
นางสาวพิชชากร  ชลอวงษ ์

นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ 
นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ 

โครงงานคอมพิวเตอร์ : 
การพัฒนาระบบ 

คัดแยกขวดดว้ยบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชมเชย นายนนทวัชร์  เหล่าโคตร 
นางสาวขวัญสรณ์  สืบสายพรหม 
นางสาวเทพธิดา  สระแก้ว 

นายไพรนคร  ชิณะแขว 
นางสาวสุภัทรา  ชูสาย 

 

 การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ (MATH CONTEST 2021) ปีการศึกษา 2564  
จัดโดยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

วิชาคณิตศาสตร์ 
ม.3 

รางวัลท่ี 1 
(เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 

3,000 บาท) 

เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 ชนะเลิศ  
อันดับท่ี 3 

(เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 
1,500 บาท) 

เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย 

วิชาคณิตศาสตร์ 
ม.2 

ชนะเลิศ  
อันดับท่ี 3 

(เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 
1,500 บาท) 

เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล 

 

 การสอบวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test 2021) ปีการศึกษา 2564  
จัดโดยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
ม.3 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ชมเชย เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ม.2 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน 
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  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ในปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ประเมินตนเองด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์           
ของผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ด้วยกระบวนที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ ที่มีคุณลักษณะ
นิสัย ความรู้และมีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่  ๒๑  และจากการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยวิเคราะห์ประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้/
ตัวชี้วัดของโรงเรียนสตรีสิริเกศ พบว่ามีผลการประเมินดังนี้    

๑. ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามท่ีสถานศึกษากำหนด ด้านการเรียนรู้ ด้านการทำงาน 
และด้านศีลธรรมให้เป็นไปตามคุณลักษณะและค่านิยม ๑๒ ประการ  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคมนั้น ผู ้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคุณลักษณะ ในระดับดีขึ ้นไป 
ร้อยละ 100 เป็นผลที่เกิดจาการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม   
   ๒. ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้เรียนร้อยละ 97.11 
มีผลการประเมินอยู ่ในระดับคุณภาพระดับยอดเยี ่ยม พบว่าผู ้เร ียนได้แสดงออกอย่างชัดเจนเหมาะสม 
ในทุกโอกาส โดยให้ความร่วมมือในการดำเนินงานจัดงานและเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีของจังหวัด ชุมชน
หรือหมู่บ้านที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ ทั้งกิจกรรมทางศาสนาและงานบุญประเพณีรื่นเริงต่าง ๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมใน
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยจังหวัดศรีสะเกษในงาน 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ  
ณ สวนสาธารณะหนองกุดหวาย เป็นอนุกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”  
ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เข้าร่วมแสดงในงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณี 
สี ่ เผ ่าไทศร ีสะเกษ ประจำปี 2565  และกิจกรรมอื ่น ๆ อีกทั ้งผ ู ้ เร ียนยังม ีส ่วนร ่วมในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95.98 โดยผู้เรียนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทุกโอกาสและทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนหรือหน่วยงาน 
ชุมชนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมบูรณาการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   ๓. ด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายของผู้เรียนโรงเรียน              
สตรีสิริเกศนั้น  ผู้เรียนสามารถปรับตัวและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมายการเรียนรู้ 
การทำงาน และการประกอบอาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
   ๔.  ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา 
นาฏศิลป์ และการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข รู้จักหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี ่ยง 
ต่อความร ุนแรงและปัญหาทางเพศ ผ ู ้ เร ียนมีผลการประเมินโดยรวมอยู ่ในระดับคุณภาพยอ ดเยี ่ยม  
ร้อยละ98.96 และจากการประเมินน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 88.38 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
   จากการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนใน๔ ด้าน พบว่า  โดยรวมผู้เรียนโรงเรียน         
สตรีสิริเกศ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ส่งผลให้เกิดผลงานต่าง ๆ ด้านคุณลักษณะ 
ทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้   
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 ผลงานดีเด่นของนักเรียน 

 ระดับนานาชาติ 

 การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมโลก (The 14th World Peace Ethics Contest : 
World-PEC 2021)  

ระดบัชั้น รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

Grade 7-9 
 

20th place 
(เกียรติบัตรพร้อม 

เงินรางวัล 700 บาท) 

เด็กหญิงรัศญาภัสร์  กลิ่นหวล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

Grade 10-12  19th place 
(เกียรติบัตรพร้อม 

เงินรางวัล 1,000 บาท) 

นางสาวขวัญจิรา  โชติกุล 

 

 ระดับประเทศ 

 สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ระดับ 4 ดาว ประจำปี 2564 จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์  
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ประเภท รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

สมาชิกผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ดีเด่น 

ระดับ 4 ดาว เด็กหญิงธีรดา  นนทะชาติ ครูหัวหน้าหมวด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริม              
พระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ชิงถ้วยรางวัลประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จัดโดยวัดวชิรธรรมาวาสร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

การประกวด 
สวดมนต์หมู่
สรรเสริญ 

พระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ 

เหรียญทอง นางสาวกนกวลัย  จันทะพันธ์ 
นางสาวบุษกร  วงค์ละคร 
นายปฏิยุทธ์  สายบุตร 
นายธนาการ  ศรกุพันธ์ 
นายอัครินทร์  ทองไม้ 

นางผัสนี พานพรหม 
นางไพลี จันทร์นิยม 

 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE STREET DANCE 2021)  รุ่นอายุ 14 – 22 ปี  
เนื่องใจงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประจำปี 2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2564  
ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

การแข่งขัน  
TO BE  

NUMBER ONE  
 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นางสาวพรนภัส  สมานชาติ 
นางสาวนิภาพร  บุญสิงห์ 
นายบุณยวัทน์  แดงวิบูลย์ 
นางสาวนิษฐกานต์  คำเพราะ 
นางสางพุธิตา  วงค์คำจันทร์ 
นางสาวสุพิชฌาย์  สังข์กษัตริย์ 
นางสาวชลิตา  พัดทอง 
นางสาววรัญญา  แก้วคำ 

นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์ 
นายสันติราษฎร์  ไพรป่า 

(ทีม NEXT) 
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 การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน“เอสโคล่า U.16” ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 (ปีท่ี 32) 
ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และศูนย์กีฬากรมสามัญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

การแข่งขัน
วอลเลย์บอล 

U.16 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

(ครองร่วม) 
ทุนการศึกษา  
10,000 บาท 

นางสาวมัชฌิมา  แสวงผล 
นางสาวปวีณ์ธิดา วงศา 
นางสาวจินต์จุฑา  ยั่งยืน 
นางสาวพลอยชนก  สิริชัยกาญจน์ 
นางสาวนวพร  บัวพันธ์ 
นางสาวกนกรัตน์  สังข์แก้ว 
นางสาวปลิตา  อามาตยะขันธ์ 
นางสาวจิตรทิพย ์ สมจิตร 
เด็กหญิงวริศรา  พาเชื่อ 
เด็กหญิงมุทิตา  แสวงผล 
เด็กหญิงสุรีพร  ปัญญาภักดี 
เด็กหญิงเนตรนภา  ทำนา 
เด็กหญิงชลดา  สืบหา 
เด็กหญิงนันทัชพร  ธงชัย 

นายประโยชน์  รังสี 
นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์ 

 

 

 ระดับภาค 

 การประกวดคลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด "ของดีจังหวัดฉัน 

(ภาษาจีน)”จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

คลิปวีดีโอสั้น  
 

ชนะเลิศ นางสาวเอวิตรา  สุขส่ง 
นางสาวรำไพพรรณ  ชูพุทธพงษ์ 

นางสาวเกศินี บรรจง 
นางภัคศรัณญ์ กัลปพฤกษ ์

 

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

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

การแข่งขัน
วอลเลย์บอล 

U.18 

นักกีฬายอดเย่ียม นางสาวพฤกษชาติ  พิมพ์วันวงศ์ นายประโยชน์  รังสี 
นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์ 
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 การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA.U. 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17  
(ปีที ่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 
– 5 ธันวาคม 2564  ณ สนามโรงเรียนเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

การแข่งขัน
วอลเลย์บอล 

U.18 

ชนะเลิศ นางสาวปิยะนุช  งามชมภ ู
นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร 
นางสาวพฤกษชาติ  พิมพ์วันวงศ์ 
นางสาวอัมรัตน์  ยอดโพธิ์ 
นางสาวจิรนันท์  ไกรวิชัย 
นางสาวศุทธินี  แสวงผล 
นางสาวปวีณ์ธิดา  วงศา 
นางสาวจินต์จุฑา  ยั่งยืน 
นางสาวพลอยชนก  สิริชัยกาญจน์ 
นางสาวนวพร  บัวพันธ์ 
นางสาวกนกรัตน์  สังข์แก้ว 
นางสาวปลิตา  มาตยะขันธ์ 
นางสาวจิตรทิพย ์ สมจิตร 
เด็กหญิงวริศรา  พาเชื่อ 

นายประโยชน์  รังส ี
นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์ 

 

 การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน“เอสโคล่า U.16” ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 (ปีท่ี 32) 
ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม  
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

การแข่งขัน
วอลเลย์บอล 

U.16 
 

ชนะเลิศ 
(ตัวแทนระดับภาค) 

นางสาวมัชฌิมา  แสวงผล 
นางสาวปวีณ์ธิดา  วงศา 
นางสาวจินต์จุฑา  ยั่งยืน 
นางสาวพลอยชนก  สิริชัยกาญจน์ 
นางสาวนวพร  บัวพันธ์ 
นางสาวกนกรัตน์  สังข์แก้ว 
นางสาวปลิตา  อามาตยะขันธ์ 
นางสาวจิตรทิพย ์ สมจิตร 
เด็กหญิงวริศรา  พาเชื่อ 
เด็กหญิงมุทิตา  แสวงผล 
เด็กหญิงสุรีพร  ปัญญาภักดี 
เด็กหญิงเนตรนภา  ทำนา 
เด็กหญิงชลดา  สืบหา 
เด็กหญิงนันทัชพร  ธงชัย 

นายประโยชน์  รังสี 
นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์ 
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 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP  
2022) ช ิงถ ้วยพระราชทาน ท ูลกระหม ่อมหญ ิงอ ุบลร ัตนราชก ัญญา ส ิร ิว ัฒนาพรรณวดี   
พร้อมทุนการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้างสรรพสินค้า 
เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

การแข่งขัน  
TO BE 

NUMBER ONE  
 

รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1  

(ตัวแทนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

เด็กชายสิริโชติ  เฉลิม  
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมาะราศี 
เด็กหญิงอภิญญา  สุขเอิบ 
เด็กหญิงวริษฐา  ไชยพัฒน์   
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองมันปู  
เด็กหญิงขวัญญาดา  บรรทะโก  
เด็กหญิงอณุภา  บุษราคัมวงศ์  
เด็กหญิงญาณิศา  ศรกิจ  
เด็กหญิงรุ่งจิรภิญญา  เหลาเพียร  
เด็กหญิงพัชรพร  ไชยเพชร 
เด็กหญิงฑิตฐิตา  กะนารักษ์  
เด็กชายธนกฤต  พันธ์วิไล  
เด็กหญิงฐิติมา  มาลีรัตน์  
เด็กหญิงอพัชรา  วังคชา  
เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์โสภา  
เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมประดิษฐ์ 

นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์ 
นายสันติราษฎร์  ไพรป่า 

(ทีม BE Aspire) 

 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (คัดตัวแทนภาค 3) 
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

มวยไทยสมัครเล่น 
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 

71 กิโลกรัม. 

เหรียญทอง นายชินพัฒน์  บุญนำ นายณัฐพงษ์  สาลี 

มวยสากลสมัครเล่น 
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 

81 กิโลกรัม 

เหรียญทองแดง นายกิมเล้ง  อุโลก 

 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ (คัดตัวแทนภาค 3) 
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รบัรางวลั ครูผูค้วบคุม 

มวยสากลหญิง 
สมัครเล่น  

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 
45 กิโลกรัม 

เหรียญทอง นางสาวฉัตรฤด ี สามสี นายณัฐพงษ์  สาลี 
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   จากผลการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นข้างต้น  
โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ ให้มีระดับคุณภาพระดับยอดเยี ่ยมนั้น 
โรงเรียนได้กำหนดทิศทางการพัฒนาผู ้เรียนทั ้งสองด้านอย่างชัดเจนไว้ในกรอบกลยุทธ์การบริหาร และ 
การจัดการ โดยกำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู ้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้าน
คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่  ๒๑ บนวิถีความพอเพียง อีกทั ้งยังกำหนดเป็น
เป้าประสงค์ (Goals) ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและ
ทักษะในการทำงาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยีและประเมินสารสนเทศ มีคุณลักษณะนิสัย ความรู้และ 
มีความเท่าทันสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการกำหนดทิศทางเหล่านี้
ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและนักเรียน ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
คือ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5 - Step Model และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ที่ตอบสนองนโยบาย กลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดแนวทาง 
ในการดำเนินงานร่วมกันของครูและบุคลากรในโรงเรียน แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
มีการรายงานและสรุปผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารในแต่ละโครงการ/กิจกรรมผ่านกระบวนการทำงาน 
ที่เป็นระบบ มีการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานในรูปแบบ SSK Model  ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงาน
ของโรงเรียนสตรีสิริเกศในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีองค์ประกอบด้านความเป็นระบบของ 
การดำเนินงานที ่ใช้วงจรควบคุมคุณภาพของเดมมิ ่ง (Deming Cycle) เป็นตัวควบคุม นั ่นคือโรงเรียน 
มีการวางแผน (Plan) การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) การประเมินตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงผล
การดำเนินการ (Act) หรือ PDCA  ในการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม จากการผลการดำเนินงาน
ดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงงาน/กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบรูณ์  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑  โดยมีโครงการ/กิจกรรมหลัก ดังนี้   
 

 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
 1. ส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงาน ค่ายทักษะชีวิต วิชาศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์

ความรู้ เพื่อกระบวนการแก้ปัญหาเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาการ
ดำเนินและดำรงชีวิตในชุมชน 

 2. ส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ศึกษาแหล่งเรียนรู้  
และสถานประกอบการ ตลาดนัดวิชาการและวิชาชีพเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและส่งเสริมการ
หารายได้ระหว่างเรียน 

 3. ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา มีความรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ  

 4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของบุคคลในศตวรรษท่ี 21 
 5. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา การสื่อสารและความสามารถด้านการคิดคำนวณ 
 6. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้แสดงผลงานนวัตกรรมผ่านการนำเสนอผลลัพธ์บนเวทีศักยภาพ 

ตามความต้องการของตนเองและชุมชน 
 7. ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

 



24 

 

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
 1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 โครงการพัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึก รักบ้านเกิดอนุรักษ์         

ความเป็นไทย 
 ๒. กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมบน

พ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย 
    

   จากกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนดังกล่าวได้ส่งผลให้โรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและประเมินตนเอง ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕  
EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ปีการศึกษา 2564   
 
๒. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   

    โรงเรียนสตรีสิริเกศได้กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ปีงบประมาณ  2565 – 2568  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะ 4 ปี  โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์
ระดับองค์กร ดังนี้    

1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และผลงานของสมรรถนะรายวิชา ซ่ึงทางโรงเรียนได้มีแนว 
ทางการพัฒนาโดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ (1 คน 1 สมรรถนะ  
1 ความสำเร็จ) การสื่อสาร ทำงาน ร่วมกัน ความคิดขั้นสูง เห็นคุณค่าตนเอง การเป็นพลเมืองของสังคม และ
การอยู่กับธรรมชาติและวิทยาศาสตร์อย่าง ยั่งยืน โดยมีผลงานเชิงนวัตกรรมแสดงความถนัดของตนเอง 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำงานและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และรู้เท่าทันการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาคุณลักษณะด้านการเรียนรู ้ ด้านการทำงาน  ด้านศีลธรรม ให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะตามหลักสูตรสถานศึกษาและค่านิยม 12 ประการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและ 
นำผลการประเมินระดับชาติมาปรับปรุงพัฒนาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้า
จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและมีทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 
และต่อเนื่อง  พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และคะแนนเฉลี่ยผลการ ทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาระ 
การเรียนรู้หลักสูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งมีกลยุทธิ์ริเริ่ม (โครงการ) อาทิเช่น โครงการภาษาและการใชเหตุผล 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  โครงการสืบสานอัตลักษณ นามสตรีสิริเกศ สูวิถีวัฒนธรรมไทย โครงการชีวิตดีมีสุข   
โครงการพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมเพ่ือเสนทางการศึกษาตอและโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนรอบดาน   

2. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลฐานสมรรถนะผ่านช่องทาง Online and Onsite  
โดยโรงเรียนพัฒนาระบบสื่อการเรียนรูปแบบ Online and Onsite รองรับสื่อที่สามารถพัฒนาความรู้และ
ทักษะของผู้เรียนตามตัวชี้วัด จัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ พร้อมทั้งพัฒนาชุดแบบวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลายและวัดผลตามสภาพจริง ตลอดจนจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
ตามข้อตกลงครูและเครือข่ายความร่วมมือ มีแบบประเมินและคัดกรองความถนัดและบุคลิกภาพของนักเรยีน
จัดทำแฟมสะสมผลงาน จัดเก็บและวางเสนทางการเรียน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เลือกชอง
ทางการสงสาร สื่อและกิจกรรม การเรียนรู ตามแผนการเรียนรูและหนวยการเรียนรูฐานสมรรถนะ  จัดทำและ
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พัฒนาทักษะ ความรูตามตัวชี้วัด รายวิชา  บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู และตรวจสอบวัดผลทักษะ 
ความรู ตามตัวช ี ้ว ัด รายว ิชาเพื ่อการซ อมเสริมจ ุดบกพร อง โดยมีโครงการจ ัดกระบวนการเร ียนรู                      
ผานกระบวนการคิด และปฏิบัติ โครงการวิจัย โครงการเรียนรูผาน ระบบ Online and Onsite  โครงการ
พัฒนา ทักษะความรูตาม ตัวชี้วัดและ ประเมินผลตาม สภาพจริง  โครงการวิจัย เพื่อแกปญหา และพัฒนาผู
เรียน 

3. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน 1 คน 1 สมรรถนะ 1  
ความสำเร็จ  และพัฒนา   4 กลุ่ม 4 เวทีศักยภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ฐานสมรรถนะตามกลุม      
บุคลิกภาพและความถนัดของผูเรียน ทบทวนโครงสรางหลักสูตรรายวิชา จัดเวทีรางวัลคุณภาพ จัดกิจกรรม
พัฒนา ผูเรียนตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ฝึกทักษะความรู้ตาม
ตัวชี ้วัดรายวิชา และวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ผ่านช่องทางการใช้สื่อ
เทคโนโลยี โดยมี การสะท้อนผลและวิจัยพัฒนาผ่านการใช้ PLC  โดยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้การสนับสนุน
ให้มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รองรับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning ผ่านกระบวนการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและสะท้อนผลอย่างสมดุลเชิ งคุณภาพ โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
และให้ครูมีการบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัยชั้นเรียน ที่แสดงศักยภาพทักษะความรู้ และคุณลักษณะนิสัยที่
เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพของผู้เรียนที่นำผลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนา
ผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้     
  

  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินตามประเด็นพจิารณา/ตัวชี้วัด 

1) มีความสามารถ 
ในการอ่าน เขียน  
การสื่อสารและ 
การคิดคำนวณ  
(ม.๑ – ม.๖) 

 
 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตา่งประเทศที่ ๒ และความสามารถในการคิดคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖  
จำแนกตามระดับคุณภาพ 
1.1) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑–๖  จำแนกตามระดบัคุณภาพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 89.50 

ต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ 0.50 (เกณฑ์ ร้อยละ 90) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่านภาษาไทย

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ร้อยละ  90.28 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินตามประเด็นพจิารณา/ตัวชี้วัด 

1) มีความสามารถ 
ในการอ่าน เขียน  
การสื่อสารและ 
การคิดคำนวณ  
(ม.๑ – ม.๖) 
(ต่อ) 

1.2) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการเขียนภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑–๖  จำแนกตามระดบัคุณภาพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  
 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 97.37   

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดร้อยละ 7.37  (เกณฑ์ ร้อยละ 90) 

 
 

1.3) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาไทย ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๑–๖  จำแนกตามระดบัคุณภาพ ตั้งแต่ระดับดีขึน้ไป  
 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 97.37   

สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดรอ้ยละ 7.37  (เกณฑ์ ร้อยละ 90) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินตามประเด็นพจิารณา/ตัวชี้วัด 

1) มีความสามารถ 
ในการอ่าน เขียน  
การสื่อสารและ 
การคิดคำนวณ  
(ม.๑ – ม.๖) 
(ต่อ) 

1.4) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่  ๑–๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ ตั้งแต่ระดบัดีขึ้นไป  
 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 88.31 
สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดรอ้ยละ 3.31  (เกณฑ์ ร้อยละ 85) 

 
 

1.5) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาตา่งประเทศที่สอง ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๑–๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ  
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  
 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 85.58 
สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดรอ้ยละ 5.58  (เกณฑ์ ร้อยละ 80) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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ความสามารถในการสื่อสารภาษาตา่งประเทศท่ีสอง

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินตามประเด็นพจิารณา/ตัวชี้วัด 

1) มีความสามารถ 
ในการอ่าน เขียน  
การสื่อสารและ 
การคิดคำนวณ  
(ม.๑ – ม.๖) 
(ต่อ) 

1.6) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑–๖  จำแนกตามระดบัคุณภาพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  
 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 83.57 

สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดรอ้ยละ 3.57  (เกณฑ์ ร้อยละ 80) 

 
 

2) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
(ม.๑ – ม.๖)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มกีารประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ ตั้งแต่ระดบัดีขึ้นไป 
  
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 84.83 

ต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ 5.17  (เกณฑ์ ร้อยละ ๙0) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดค่านวณ

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ร้อยละ  84.83 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินตามประเด็นพจิารณา/ตัวชี้วัด 

3) ความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 
(ม.๑ – ม.๖) 
 

 

3. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มกีารประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 91.97 
สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดรอ้ยละ 1.97  (เกณฑ์ ร้อยละ ๙0) 

 
 

4) ความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ             
การสื่อสาร 
 

 

4. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มผีลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จำแนกตามระดับคุณภาพ   
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 93.85 
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ 1.15  (เกณฑ์ ร้อยละ 95) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ร้อยละ  100 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ร้อยละ  93.85 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินตามประเด็นพจิารณา/ตัวชี้วัด 

๕) ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

๕.ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   
จำแนกตามระดับคุณภาพ  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 76.83 
สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดรอ้ยละ 1.83 (เกณฑ์ ร้อยละ 75) 

 
 

๕) ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

6. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
จำแนกตามรายวิชาและระดับคา่สถิต ิ
6.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2564 
 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา 
บรรลุค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เกณฑ์ สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา) 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินตามประเด็นพจิารณา/ตัวชี้วัด 

๕) ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
(ต่อ) 
 

6. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
จำแนกตามรายวิชาและระดับคา่สถิติ  
6.2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา 
บรรลุค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (เกณฑ์ สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา) 

 
 

6) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติทีด่ี
ต่องานอาชีพ 
 

 

7. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มผีลการประเมินความรู้ ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำแนกตามระดบัคุณภาพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป   
 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.95 

สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดรอ้ยละ 0.95  (เกณฑ์ ร้อยละ ๙0) 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมิน
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 
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  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินตามประเด็นพจิารณา/ตัวชี้วัด 

1) การมีคุณลักษณะ
และค่านยิมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

 

 

8. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มผีลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
จำแนกตามระดับคุณภาพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 
บรรลุเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  (เกณฑ์ ร้อยละ 100) 

 
 

9. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มคี่านิยม 12 ประการ ตามทีส่ถานศึกษากำหนด           
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๑ – ๖  
จำแนกตามระดับคุณภาพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 
บรรลุเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  (เกณฑ์ ร้อยละ 100) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมิน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมิน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก่าลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ร้อยละ 100 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินตามประเด็นพจิารณา/ตัวชี้วัด 

2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
 

 

10. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนทีม่ีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  
จำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 95.17 
สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 0.17  (เกณฑ์ ร้อยละ 95) 

 
 

11.ร้อยละของจำนวนผู้เรียนทีม่ีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  ๑ – ๖ จำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 95.46 
สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 0.46  (เกณฑ์ ร้อยละ 95) 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินตามประเด็นพจิารณา/ตัวชี้วัด 

3) ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความ
หลากหลาย  
 

 

12. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนทีม่ีทักษะยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ         
ความหลากหลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ จำแนกตามผลการประเมิน 
 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 

สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 10.00  (เกณฑ์ ร้อยละ 90) 

 
 

4) สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 
 

 

13. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 88.38 

ต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 0.62  (เกณฑ์ ร้อยละ 89) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมิน
ทักษะยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มี
น้่าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน

น้่าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินตามประเด็นพจิารณา/ตัวชี้วัด 

4) สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 
(ต่อ) 
 

 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์   
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 100 

สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 5  (เกณฑ์ ร้อยละ 95) 
 

15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพทางดา้นศลิปะ ดนตรนีาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ
ตามจินตนาการ  
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 99.80 

สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 4.80 (เกณฑ์ ร้อยละ 95) 
 

16. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข 
หลักเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสีย่งต่ออบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง  ปัญหาทางเพศ   
 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 96.25 

สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 1.25  (เกณฑ์ ร้อยละ 95) 

 
 

 

๓.  จุดเด่น 

  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีการรายงานผลในทุกด้านปรากฏชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและสื่อสารได้ในระดับยอดเยี่ยม สามารถคิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  เนื่องจากโรงเรียนมีระบบคัดกรองการอ่านที่ชัดเจน มีแบบประเมินการเขยีน
และเกณฑ์ที่ชัดเจน มีห้องศูนย์สื่อของกลุ่มสาระที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีการ
สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมโดยการอ่านตำราภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย (เขียนบันทึก
ความดี) การจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน  โรงเรียนได้จัดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานยุโรปหรือ CFR และผู้เรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program 
เข้าทดสอบ TOEFL, IELTS หรือ CUTEP เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ โรงเรียนมีห้องเรยีน
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ่านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมิน
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ สุนทรียภาพ และทักษะการป้องกันตนเอง

ความฉลาดอารมณ์ 
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
ทักษะการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเล่ียงจากสภาวะเสี่ยง

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ร้อยละ 98.96 
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พิเศษภาษาทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว และภาษาเขมร เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน
โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษามาให้ความรู้  ผู้เรียนทั้งเรียนพิเศษทางด้านภาษาจีน และ
ภาษาญี่ปุ่นสามารถพัฒนาตนเองได้ในระดับที่พอใจ ในการประเมินการคิดคำนวณ มีเครื่องมือที่ชัดเจนในการ
ประเมินมีการเทียบผลที่ชัดเจนและสร้างแรงจูงใจในการทำข้อสอบ  อีกทั้งยังมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สื่อในการพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ CIP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมและโรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้นวัตกรรม SMT 
ต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – 3 และมีศักยภาพทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและอื่น ๆ มีทักษะ
การใช้ชีวิต สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด อีกทั้งผู้ เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
ที่สอง ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับ ยอดเยี่ยมตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งเป็นผลมาจากโรงเรียน
ใช้กระบวนการบันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จ (5-Step Model) ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั่นเอง     
   ผู ้เร ียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ด ี  มีทักษะชีว ิตและแสดงออกอย่างโดดเด่น   
มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬาและนันทนาการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีทักษะใน
การทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริต  มีความขยัน
อดทน และมีความสุขในการทำงาน อีกทั้งผู้เรียนยังให้มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในโรงเรียนและท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง  ๆ จัดขึ้นด้วยความ
เต็มใจและเสียสละ  ซึ่งจากผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว เกิดจากการที่โรงเรียนมีการวางแผนและกำหนดแนวทางใน
การพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  โดยโครงการ/กิจกรรมที่รองรับอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมี
การรายงานผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม/โครงการ  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  
 

๔.  จุดที่ควรพัฒนา 

  จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า โรงเรียน ควรมีการกำกับนิเทศติดตามการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระ ร่วมวางแผนและกำหนดทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน อย่างเป็น
รูปธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายการฝึกอบรมทักษะ อ่าน  การเขียน การสื่อสารภาษาไทย        
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทำ team teaching ระหว่างครูไทยและครูต่างชาติโดยให้เจ้าของภาษามาร่วม
จัดการเรียนการสอน และเชิญวิทยากรที่เป็นเจ้าของภาษาร่วมสอนออนไลน์ และในกรณีที่เกิดสภาวะคับขัน 
เช่น ในสถานการณ์ การแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 โรงเรียนควรเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกรายวิชา  และกระตุ้นให้มีความพร้อมในการเรียนอย่างต่อเนื่อง  เชิญ
วิทยากรมาให้ความรู ้และพัฒนาผู ้เรียนในทุกด้านควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   และจิต
สาธารณะ และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกคนตามศักยภาพ (1 คน 1 สมรรถนะ 1 ความสำเร็จ)  
และพัฒนาให้ผู้เรียนมีให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET)  ม. 3 และ  ม.6 
ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา  และคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ทุกรายวิชา  พัฒนาให้ผู้เรียนความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่สองให้สูงขึ้น เร่งพัฒนาให้มีทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์  
และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนัก
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะในการทำงานและการเรียนรู้ที่หลากหลาย   
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เอกสารหลักฐานและร่องรอยการดำเนินงาน 

 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

หลักฐาน/ร่องรอย 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) รายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 

 

    การอ่าน การเขียน และการส่ือสารภาษาไทย 

 โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร เช่น  
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเขียนและสื่อสารภาษาไทย 

 กิจกรรมเข้าค่ายการอา่นฝึกอบรมทักษะการอ่าน  การเขยีนและการสื่อสาร 
 กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทย 
 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้และเขียนไม่สวย 
 กิจกรรมรักการอ่าน 
 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน/การนิเทศการสอน 
 รูปภาพการจัดกจิกรรมต่าง ๆ 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1PkiFlz01DwGWrpCzx2477ezPh_dLw2hH?usp=sharing 

 

 

    การส่ือสารภาษาอังกฤษ 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
 รายงานโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 บทสนทนาอาเซียน ม.ต้น - ม. ปลาย 
 แบบประเมินการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 ตัวอยา่งสื่อการเรียนรู้ : Hobbies and Interests  

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1KSAFPUYPQj3YLaZ4zYteQSI5VjG_oQkU?usp=sharing 

 

 

    การส่ือสารภาษาต่างประเทศที่ 2 

 รายงานผลการดำเนินโครงการติวสำหรบัการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชพี  
(Professional and Academic Aptitude Test) PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น/ PAT7.4 ภาษาจีน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาตา่งประเทศที่ 2 
 ผลงานและรางวัลที่ได้รับ 
 รายงานนวัตกรรมและรายงานวิจยั 
 ภาพโครงการเปิดโลกภาษาต่างประเทศที่สองและตรุษจีน ตรุษญวน 
 ภาพและวิดีโอรายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  
 สื่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/18qh_AD7KE81_U8qSgbltEmtv9ABPNtxD?usp=sharing 

 

 

    การคิดคำนวณ 

 รายงานผลการประเมินความสามารถดา้นการคิดคำนวณของนักเรียน ปีการศึกษา 2564  
 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น ม.1 – 6 
 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดคำนวณ 

- โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)  
- โครงการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์โอลิมปิก 

 ภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1ADvGM6m6oxcahv8xEoGNKmU-mraRGx16?usp=sharing 

 

๒) รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

    อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

 รายงานผลการประเมินผู้เรียนที่ปฏิบัติกจิกรรมตามกระบวนการ Active Learning 
 ตัวอยา่งผลงานนักเรียนจากกระบวนการจัดการเรียนรู้และผลงานที่สะท้อนคุณภาพนกัเรียน  
 รวมผลงานนักเรียนที่นำเสนอแนวคิดนวตักรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน (CIP) 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1SBMoUe1EwOgNDXsFUO5Tlr4JfeqioAA5?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1PkiFlz01DwGWrpCzx2477ezPh_dLw2hH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KSAFPUYPQj3YLaZ4zYteQSI5VjG_oQkU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18qh_AD7KE81_U8qSgbltEmtv9ABPNtxD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ADvGM6m6oxcahv8xEoGNKmU-mraRGx16?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBMoUe1EwOgNDXsFUO5Tlr4JfeqioAA5?usp=sharing
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หลักฐาน/ร่องรอย 
๓) รายงานผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

    คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

 รายงานผลการประเมินผู้เรียนที่มีผลงานเชิงนวัตกรรม 
 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1L3F2xagEs-0KBlLS5taTBom7C77GiyYV?usp=sharing 

 

๔) รายงานผลการประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแก้ปัญหา 

 

 รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน 
 ตัวอยา่งผลงานนักเรียน 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1CcB32vB20mMKwWypwsRJffyYgwZPzfDM?usp=sharing 

 

๕) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 
 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1QzFlFlM8ZPDgoELAyQqUaCWVdjoEsiXx?usp=sharing 

 

๖) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  

    (Ordinary National Educational Test : O – NET) 

 

 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2564 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2564 
 รายงานการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา 2563 – 2564 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1EWhM-XVHcmXbhS3HGUZs7fTukFa3DMVh?usp=sharing 

 

๗) รายงานผลการประเมินผูเ้รียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 
 รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
 ผลงานนักเรียน ที่เน้นทักษะการลงมือปฏิบัติ 
 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1jxw60WSIjvaxQxzmvsGWD8-bXmR4zBa5?usp=sharing 

 

  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๘) รายงานผลการประเมินผูเ้รียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคณุธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

    มคี่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด 

 

 รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียน ปีงบประมาณ 2565 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลัก 12 ประการ ปีการศึกษา 2564 
 คำสั่งแต่งต้ังครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ovlh977mCfWhVh--6evQ-ShjHLdPqScu?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1L3F2xagEs-0KBlLS5taTBom7C77GiyYV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CcB32vB20mMKwWypwsRJffyYgwZPzfDM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QzFlFlM8ZPDgoELAyQqUaCWVdjoEsiXx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EWhM-XVHcmXbhS3HGUZs7fTukFa3DMVh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jxw60WSIjvaxQxzmvsGWD8-bXmR4zBa5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ovlh977mCfWhVh--6evQ-ShjHLdPqScu?usp=sharing
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หลักฐาน/ร่องรอย 
๙) รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 

 

 รายงานสรุปผลการประเมินความภาคภมูิใจในท้องถิ่น 
 รายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสืออนุรกัษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2564 
 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาหน้าทีพ่ลเมือง 
 ภาพกิจกรรม 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1NeVBBuTgN_uFlpM2hy0j9HnKLxCJBnlJ?usp=sharing 

 

๑๐) รายงานผลการประเมินผู้เรียนยอมรบัและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาแนะแนว ระดับชั้น ม.1 - ม.6 
 โครงการกิจกรรม : นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ (ออนไลน์) 
 กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทำงานจิตอาสา 
 กิจกรรมสัมผัสรอบรั้วอุดมศึกษา 
 กิจกรรมพี่พบนอ้ง 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1Q0WjfxYYYl3IZSs-2B6pg8dB252fjUgp?usp=sharing 

 

๑๑) รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และอารมณ์ฯ 

 

สุขภาวะทางกาย 

 รายงานผลการตรวจสุขภาพ รร.สตรีสิริเกศ ปี 2564 
 ภาพกิจกรรม 

- กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 
- กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
- กิจกรรมออกกำลังกายเพือ่สุขภาพ 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1kQC0qKkjdfjaMtjwdTDNC6Fm_wZ2vApY?usp=sharing 

 

 

 

ความฉลาดทางด้านอารมณ์ 

 รายงานผลการประเมินความฉลาดทางด้านอารมณ์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1iHS1YKoH5DoerdlYqY_sPDiYigrkVpIj?usp=sharing 

 

 

สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  กีฬา นันทนาการ 

 รายงานผลการประเมินผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป ์
 เกณฑ์การประเมินการรับรู้ทางด้านสุนทรีย์ 
 รายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดนตรี ปีงบประมาณ 2564 
 รายงานการร่วมกิจกรรมด้านดนตรี ปีการศึกษา 2564 
 รายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ โรงเรียนบ้านติ้ว อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 
 รายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสา Art Camp ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ ่
 ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้

 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/15TXgKVKvnBvHNl_Voqtv0dtrjdYqTMug?usp=sharing 

 

 

ความสามารถป้องกันตนเอง 

 ผลงานรางวัลการแข่งขันทูบีนัมเบอรว์ันห่างไกลยาเสพติด ประจำป ี2563-2564 
 ภาพกิจกรรม  TO BE NUMBER ONE  
 โครงการ TO BE NUMBER ONE 
 โครงการอบรมแกนนำและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
 โครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1O-ki1QOySNhApulAI_5_t9wxVzF_Xeug?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1NeVBBuTgN_uFlpM2hy0j9HnKLxCJBnlJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q0WjfxYYYl3IZSs-2B6pg8dB252fjUgp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kQC0qKkjdfjaMtjwdTDNC6Fm_wZ2vApY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iHS1YKoH5DoerdlYqY_sPDiYigrkVpIj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15TXgKVKvnBvHNl_Voqtv0dtrjdYqTMug?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O-ki1QOySNhApulAI_5_t9wxVzF_Xeug?usp=sharing


40 

 

มาตรฐานท่ี  ๒  การบริหารและการจัดการ 

 ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
 

๑.  หลักฐานสนับสนุน 

  โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้   

  โรงเร ียนสตรีส ิร ิเกศได้ใช ้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ  2 ระบบ คือ ระบบงานประจำ                     
ตามโครงสร้างการบริหารที ่มีบทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นกรอบ  
ในการกำกับและปรับปรุงผลการดำเนินการและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนา  
การจัดการศึกษาโรงเร ียนสตรีส ิร ิเกศระยะ  4 ปีและแผนปฏิบัต ิการประจำปี  โดยมีเป้าหมายสำคัญ 
คือมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นตัวกำหนดความสำเร็จ
ของผลการดำเน ินการเพื ่อความสำเร ็จตามมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานของหน่วยงานและมาตรฐาน  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนได้ใช้ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ ดังนี้ 

 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ทบทวนกำกับและประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 2) ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สทศ. นำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัด                  
การเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 3) ระบบการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/
แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศโดยใช้ SSK – Model
เป็นกรอบในการประเมิน ซ่ึงประกอบด้วย  

 

 S System เป็นองค์ประกอบด้านความเป็นระบบของการดำเนินการ 
ที่ใช้วงจรควบคุมคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle)  
หรือวงจร PDCA เป็นตัวควบคุม ได้แก ่ 

- การวางแผน (Plan) 
- การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do)  
- การประเมินตรวจสอบ (Check)  
- การปรับปรุงผลการดำเนินการ (Act)  

 
 S Satisfaction เป็นองค์ประกอบด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

คณะกรรมการและผู้บังคับบัญชาในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 

 K  Knowledge-Based 

Education 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่บนฐานของความรู้ที่เหมาะสม 

 

 4) ระบบการประเมินประสิทธิผล โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามโครงสร้าง 
การบริหารและใช้มาตรฐานการจัดการศึกษา ตัวชี ้ว ัด และค่าเป้าหมาย เป็นเครื ่องมือในการประเมิน 
เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงผลการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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โรงเรียนสตรีสิริเกศ ใช้ SSK-MODEL” เพื่อพัฒนาองค์กร ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและสังเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐานการศึกษา

เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนานวัตกรรม“รูปแบบระบบการประกันคุณภาพการภายในโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
โดยใช้ SSK-MODEL” 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

   ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์ SWOT  
     ---    (SWOT Analysis) 
   ขั้นตอนที่ 2  การกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
     ---    (Setting the Education Administration Standard) 
   ขั้นตอนที่ 3  กำหนดกลยุทธ์  
     ---    (Setting the Strategies) 
   ขั้นตอนที่ 4  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
     ---    (Creating Education Quantity Development Plan)  
   ขั้นตอนที่ 5  จัดทำแผนปฏิบัติงาน  
     ---    (Creating Operational Plan) 
   ขั้นตอนที่ 6  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
     ---    (Assessment and Examination of Educational Quality) 
   ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผลการดำเนินการและรายงานผล  
     ---    (Follow up and Report) 
 ขั้นตอนที่ 3 นิเทศ ติดตาม กำกับ และการประเมินผล  
 

 การนำไปใช้ 

  โ รง เร ี ยนสตร ีส ิ ร ิ เ กศได ้นำร ูปแบบระบบการประก ันค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา  
โดยใช้ SSK-MODEL ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้
สถานศึกษาดำเนินการ 7 ขั้นตอน ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ 
ทั้งด้านผู้เรียนที่คำนึงถึงความเป็นพลโลก ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสากล ด้านการพัฒนาครู 
และด้านการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นใช้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Community Learning หรือ PLC ซึ ่งเป็นเครื ่องมือสำคัญก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ทั้งระบบ  มีการจัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 4 ปี การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
ผู ้บริหารโรงเรียนได้กำกับให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม  
ที่ขับเคลื่อนความสำเร็จต่อวัตถุประสงค์สำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างครบถ้วน มีการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู ้ร ับผิดชอบและกรอบระยะเวลาดำเนินการที ่ช ัดเจน  เพื ่อขับเคลื ่อนการจัดการศึกษา 
ของโรงเร ียนสตร ีส ิร ิ เกศไปสู ่ผลล ัพธ ์ของการดำเน ินการท ี ่ เป ็นเล ิศตามที ่กำหนดไว ้ในว ิส ัยทัศน์  
ถือเป็นคุณค่าของผลการจัดการศึกษาท่ีใช้สนับสนุนในการจัดการศึกษา ดังภาพประกอบที่ 1 
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ภาพประกอบที่ 1  แสดงรูปแบบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
โดยใช้ SSK-MODEL 
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 การจัดทำแผนกลยุทธ์  

   โรงเร ียนสตรีส ิร ิเกศ บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ จากบนลงล่าง (Top-down Approach)  
และการวางแผนจากล่างขึ ้นบน (Bottom-up Approach) ผสมผสานกันแบบมีส่วนร่วม แล้วจึงกำหนด 
เป ็นกลย ุทธ ์หล ักก ่อนท ี ่จะนำไปบร ิหารจ ัดการโครงการและดำเน ินการให ้ เก ิดผลตามแผนงาน  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
 

  ข้ันตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

 
ภาพประกอบที่ 2 แสดงกระบวนการวิเคราะห์ SWOT 

 

  การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการ
ทางการศึกษาของโรงเรียน การทบทวนผลการดำเนินการในปีที ่ผ่านมาโดยนำผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของ โรงเร ียนสตรีส ิร ิเกศ ปีการศึกษา 2564  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนสตรีสิร ิเกศ ปีงบประมาณ 2565 – 2568 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 สารสนเทศของ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่ประสบความสำเร็จ ไม่ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ
เป้าหมาย แล้วว ิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พิจารณาปัจจัยที ่เป ็นโอกาสและอุปสรรคที ่ส ่งผล  
ต่อการบริหารจัดการที่ควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือหาจุดแข็ง
และจุดอ่อนของโรงเรียนสตรีสิริเกศ แล้วสรุปเป็นปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลที่นำไปกำหนด 
ทิศทางการจัดการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยคณะกรรมการ
ที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบหมายร่วมกันอภิปรายและสรุปด้วยหลักฉันทามติและหลักการทางสถิติ    
   

  ข้ันตอนที่ ๒ การกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Setting the Education 

Administration Standard) 

 
ภาพประกอบที่ 3 แสดงกระบวนการกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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 การกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู 
ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื ่อสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิร ิเกศ เพื ่อชี ้แจงกระบวนการ  
จัดทำมาตรฐานการศึกษาและประโยชน์การศึกษาแล้วจึงร ่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
ของมาตรฐานการศึกษาของมาตรฐานการศึกษาของประเทศ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก 
หลักสูตรสถานศึกษา อัตลักษณ์  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
เพื่อกำหนดเป้าหมายและความต้องการของโรงเรียน แล้วจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย 
กำหนดตัวบ่งชี้และตัวชี้วัด เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แล้วร่วมกันตรวจสอบความสอดคล้อง  
ของมาตรฐานการศึกษากับตัวบ่งชี ้ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ที่ตรงตามความต้องการ  ถ้าไม่สอดคล้อง 
ให้ทบทวนแล้วดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมและสอดคล้อง จึงนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ ื้นฐานของโรงเรียน และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564  จำนวน 
3 มาตรฐาน  26 บ่งชี้ 50 ตัวชี้วัด เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาได้มีการทบทวนผลการดำเนินการแล้วปรับปรุงแก้ไข 
และสื่อสารให้บุคลกรภายในโรงเรียนรับรู้ร่วมกันในการประชุมประจำเดือน พร้อมทั ้งประกาศเผยแพร่ 
ผ่านสื่อออนไลน์และเว็ปไซตข์องโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

ข้ันตอนที ่๓ กำหนดกลยุทธ์ (Setting the Strategies)  

 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ 
 

 การกำหนดกลยุทธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ดำเนินแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบและดำเนินการ
กำหนดกลยุทธ์ โดยเริ่มจากศึกษาผลการ SWOT  เพื่อนำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียน 
และวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการสาธารณะทางการศึกษา ทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก สถานภาพของโรงเรียน ยืนอยู ่จุดใด และศึกษาทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
เพื่อนำข้อมูลมากำหนดกรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน ระยะยาว 4 ปี โดยระบุจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา 
ที่มุ่งให้เกิดผลต่อตัวผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เกิดกับครู  เกิดกับโรงเรียนสตรีสิริเกศและเกิดกับ
ชุมชน ประกอบด้วยกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ริเริ่มที่นำไปสู่การกำหนดกิจกรรม /
โครงการ กำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นจุดเด่น
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ในการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนตามหลัก Balanced Scorecard 4 มุมมอง ได้แก่ ด้านผู้เรียน  
ด้านระบบการจัดการศึกษา ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน 
ที่เน้นการให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการที่มอบหมายร่วมกันอภิปราย 
จากบนลงล ่าง (Top-down Approach) และการวางแผนจากล ่างข ึ ้นบน (Bottom-up Approach)  
แบบมีส่วนร่วมและสรุปด้วยหลักฉันทามติ เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติต่อไป 
 

 ข้ันตอนที่ ๔ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ 5 แสดงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  
 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู ชุมชน ภาคีเครือข่ายและโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมจัดทำแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาและกำหนดแนวทางทิศทางการจัดการศึกษาตามกรอบระยะเวลา 4 ปี กำหนดค่าเป้าหมาย
ของแต่ละปีให ้ส ูงข ึ ้นแสดงถึงความท้าทายในการจ ัดการศึกษา ซ ึ ่งปรากฏใน แผนพัฒนาค ุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ และนำผลการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 
มาเป็นข้อมูลฐาน (Baseline data) ในการจัดการศึกษาและนำผลมาวิเคราะห์  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
ในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม  
 

 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ข้ันตอนที่ ๕ จัดทำแผนปฏิบัติงาน  

 
ภาพประกอบที่ 6 แสดงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 
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  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เริ ่มจากการทบทวนแผนงาน กิจกรรม โครงการ ตัวชี ้วัด  
และค่าเป้าหมาย ความเชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการในแต่ละแผนงาน กิจกรรม  
และโครงการ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในรอบการดำเนินการของแผนที ่ผ ่านมา                             
พิจารณาผู้รับผิดชอบทั้งระดับแผนงาน  โครงการ และกิจกรรม โดยยึดหลักศักยภาพของบุคคล บทบาทหน้าที่
ตามโครงสร้างการบริหารงาน และพิจารณาการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน คณะกรรมการได้จัดทำ
ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีตามรูปแบบที่โรงเรียนสตรีสิริเกศถือปฏิบัติ นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา  
หากมีประเด็นที่ต้องปรับแก้ คณะกรรมการฯ ได้นำกลับมาปรับแก้อีกครั้งเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้รายงานชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจทั้งแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี แล้วประกาศใช้เป็นแผนปฏิบัติ
การประจำปี เมื่อสิ้นปีการศึกษามีการทบทวนผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม  
   

 ข้ันตอนที่ ๖ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ 7 แสดงกระบวนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

 โรงเรียนสตรีสิร ิเกศ มีระบบการปรับปรุงและการวัดผลการดำเนินการโดยใช้ SSK-Model  
เป็นกรอบหลัก ในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล ที่ใช้กำกับ นิเทศ การปฏิบัติงานของงานประจำ
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน และกิจกรรมโครงการภายใต้แผนกลยุทธ์   2 ระบบ คือ ระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน และการดำเนินกิจกรรม โครงการ แผนงาน และระบบประเมิน
ประสิทธิผล ดังภาพ 
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ภาพประกอบที่ 8 แสดงระบบกำกับติดตามของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

 โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินตนเองเป็นระยะ โดยคณะผู้บริหาร 
คณะครูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการประเมินกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารเป็นระยะ ต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา โดยใช้ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่กำหนดขึ้น เป้าหมายและตัวชี้วัดการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาศรีสะเกศ ยโสธร มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ .ศ. 2560 ปรับปรุง พ.ศ. 2562      
การบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (SBM) และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
โดย สมศ. เป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ การจัดการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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ข้ันตอนที่ ๗ การติดตามผลการดำเนินการและรายงานผล 

 

ภาพประกอบที่ 9 แสดงกระบวนการติดตามผลการดำเนินการและรายงานผล 
 

 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ครูและบุคลากรเห็นความสำคัญ 
ต่อการพัฒนา ตระหนักและร่วมมือกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน
เป็นทีม โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
กำหนดระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ กำหนดวิธีการประเมิน ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เตรียมเครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน วางแผนการเก็บข้อมูล วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล  จัดทำสารสนเทศและสรุปรายงานผล 
เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน นิเทศ  กำกับ  
ติดตามให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่านและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  
2  ท่าน  และจัดกิจกรรมทบทวนและรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อสรุปผลการตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา นำผลการประเมินคุณภาพภายในแจ้งต่อที่ประชุมครู พร้อมทั้งร่วมกัน
วิเคราะห์ วางแผนเพื่อแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา และดำเนินการตรวจสอบ 
ผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลหรือไม่  เมื่อโรงเรียนดำเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาแล้วจึงจัดทำรายงานผลการประเมิน พร้อมสรุปจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 
ของโรงเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
  
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ  

 ๑. การเผยแพร่ 

1.1.1 ขยายผลต่อโรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมืองและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร  

1.1.2 เว็บไซต์โรงเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ (http://www.ssk.ac.th) 
1.1.3 เว็บไซต์งานแผนงาน (http://plan.ssk.ac.th)  

 
 
 

http://www.ssk.ac.th/
http://plan.ssk.ac.th/
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 ๒. การยอมรับ 

2.1.1 โรงเร ียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่ ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  
ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน  

2.1.2 โรงเรียนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10                   
ปีการศึกษา 2563  รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี ่ยม 
ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ   

2.1.3 โรงเรียนที ่ผ่านการประเมินกิจกรรมยกระดับ โรงเรียนดีมีที ่ยืน ประจำปี 2564             
ระดับ 2 ดาว  

2.1.4 โรงเร ียนที ่ผ ่านการตรวจสอบและยกระด ับคุณภาพ โรงเร ียนคุณธรรม สพฐ.  
ระดับ 3 ดาว ประจำปีการศึกษา 2564         

 

  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ในด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  
ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ พบว่า      
   1. โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับเอกลักษณ์  เชื่อมโยง  
ไปสู่พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กรที่รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและประเทศ อย่างชัดเจน  
โดยปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี มาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2. โรงเร ียนสตรีส ิร ิเกศมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้การบริหาร  
จัดการศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2564  และผู้อำนวยการภูมิภัทร  มาลี 
ภาคเรียนที่ 2/2564  ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  มีรูปแบบการบริหารและการจัดการ
เชิงระบบ มีค่านิยมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  โดยกำหนดให้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการวัดประสิทธิภาพ  
ของการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่เรียกว่า SSK – Model โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  จนได้รับ
รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  และเป็นต้นแบบในการบริการ
จัดการของ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธรจากหลักการบริหารจัดการข้างต้นโรงเรียนจึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการเพื่อสนองตอบกลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
โดยทุกส่วนทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา และในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกำหนด  ความต้องการการจัดการศึกษา และเป็นพ่ีเลี้ยงการพัฒนาสาระเนื้อหารายวิชา ทั้ง ๒ ภาคเรียน  
และหน่วยงานข้างต้นยังสนับสนุน แหล่งเรียนรู ้สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วย  
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรยีน  
และจากประเมินด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564  
พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97  และจากผลดังกล่าวยังสะท้อนไปถึงโรงเรียนได้ใช้
ระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ดำเนินการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื ่องทุกปีการศึกษามีการแต่ งตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
และมีแผนการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร  จัดทำมาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด  มีการดำเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กำหนด  มีการประเมินคุณภาพ
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ภายใน และจัดทำรายงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณชน มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้  
ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ มีผลการประเมินคุณภาพในระดับ
ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน อีกทั้งโรงเรียนยังมีระบบนิเทศ กำกับติดตามที่แสดงถึง  ความก้าวหน้าของพันธกิจและ
เป้าประสงค์ การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐  ซึ ่งโรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ  
การนิเทศภายในโรงเรียน  มีการกำหนดกรรมการผู้รับผิดชอบ  มีปฏิทินการปฏิบัติงานดำเนินงานนิเทศภายใน
อย่างต่อเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกงานภายใต้โครงสร้างบริหาร  มีบันทึกรับการนิเทศภายใน 
แล้วยังนำผลการนิเทศไปใช้พัฒนางานและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  โดยได้ดำเนินกา รอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  และจากการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2564  
พบว่า มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื ่อสะท้อนผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ  ของโครงการ/กิจกรรมให้ผู ้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องทุกโครงการ และจากผลกา รรายงาน
ดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปได้เป็นอย่างดี 
   ๓. ด้านการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนได้จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย  
และสอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียน โดยมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
ประกอบด้วยผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกฝ่ายและหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
มีโครงสร ้างหล ักส ูตรสถานศึกษาที ่ม ีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักส ูตรแกนกลาง ฯ   
ตอบสนองเป้าหมาย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการกำหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น   
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่จัดในหลักสูตรมีการจัดลำดับเนื้อสาระ  ความยากง่าย  ความซับซ้อน
และมีการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่า งเหมาะสม   
มีแผนการเรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ (1 คน 1 สมรรถนะ 1 ความสำเร็จ)  รายวิชาเพิ ่มเติมมีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้  เหมาะสม 
ตามโครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียนและผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ  ตัวชี้วัด/  
ผลการเร ียนรู ้ท ี ่คาดหวังของรายวิชาเพิ ่มเติมตอบสนองจุดเน ้นของสถานศึกษา   รายวิชาเพิ ่มเติม 
มีการบูรณาการข้ามกลุ ่มสาระอย่างน้อย  ๒ รายวิชา  มีการประเมินและการติดตามการใช้หลักสูตร 
ทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้และสรุปผลทุกภาคเรียน  มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาโ  
ดยใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการสรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร  ผลการวิจัยชั้นเรียน  
ของครู และโรงเรียนยังมีระบบงานแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะแนวทักษะชีวิต มีการจัดทำระเบียน
สะสมและแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ (Career Path Portfolios)  
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้เป็นผลดีให้กับผู้เรียนได้รู้ตัวตนและแนวทางการดำเนินชีวิต
ของตนเอง สามารถเลือกเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดีและทางโรงเรียนยังได้มีแนวทาง
ในการวางแผน ออกแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาหน้าอย่างรอบด้าน    
   ๔. ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครู สว ัสดิการเป็นรายบุคคล และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที ่ เป ็นไปตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยโรงเรียนได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครู
และบุคลากรอย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องกับครู  
ทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการติดตาม ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา
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ศักยภาพ  พัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล โดยส่งเสริมให้ครูและบุคลากร เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
ทั้งทางโรงเรียนจัดขึ้นหรือหน่วยงานสถาบันต่าง ๆ จัดขึ้น ทั้งแบบ Onsite และ Online ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ (COVID – 19)  รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานการไปราชการการอบรมสัมมนาของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คำสั่งการไปราชการของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน  
   ๕. ด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ  
โรงเรียนมีการกำหนดแนวทาง  วางแผนการบริหารจัดการ มีปฏิทินใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติ การต่าง ๆ  
และแจ้งล ่วงหน้าอย ่างชัดเจน  ซ ึ ่งสามารถตรวจสอบได้จากระบบ eoffice.ssk.ac.th ของโรงเร ียน  
โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้หรือจัดทำผังบริเวณ
โรงเรียน (Master Plan) สะดวกพร้อมใช้งาน อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม  พร้อมใช้ประโยชน์  
และมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  มีการสำรวจความพึงพอใจ
จากผู้ที ่เกี ่ยวข้องและมีการสรุปประเมินรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในทุกภาคเรียน   
และจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสืบค้นความรู ้ที ่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึงความรู้  
แหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องสมุดที่มีความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้
พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของพระราชา ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
   ๖. ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย , ขยายการบริการเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม 
ทั้งโรงเรียนเพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด  โรงเรียนมีโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียนในด้านต่าง  ๆ เช่น อบรมและพัฒนาในด้าน
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร              
ร้อยละ 100 เข้ารับการอบรมพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีในการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom , 
Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค (COVID - 19) และส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ร้อยละ 100                  
ใช้เทคโนโลยีในด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศและประกอบการจัดการเรียนการสอน ครูทุกคนสามารถ
จัดการเร ียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรคติดเช ื ้อ  (COVID – 19) ครูทุกคน 
ใช้เทคโนโลยีในด้านการสื่อสารที่หลากหลายในการติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  
ครูทุกคนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เช่น Google Classroom , Google Meet ,                      
E - learning  , Web base Learning , Video On Demand , Line และอ่ืน ๆ ในการบริหารจัดการชั้นเรียน  
ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนผลการเรียนทุกคนและมีการบริหารจัดการชั ้นเรียนอย่างเป็นระบบ  
มีการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนสอน ออกแบบ
และวัดผลประเมินผลผู ้เร ียนอย่างหลากหลาย  มีการทบทวน วิจ ัยและปรับปรุงการจัดการเร ียนรู้  
เพื ่อให้ทันต่อการเปลี ่ยนในสถานการณ์ปัจจุบ ัน  และจากการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ครูใช้สื่อเทคโนโลยีอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมและโรงเรียน
ยังมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์กรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัย  มีการปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
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  จากการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ใน ๖ ประเด็นพิจารณา พบว่าโดยรวมโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 และจากผลการดำเนินงานในด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้  
 

 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 โรงเรียนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 
2563 รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี ่ยม ประเภทมัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมยกระดับ โรงเรียนดีมีที่ยืน ประจำปี 2564 ระดับ 2 ดาว  
 โรงเรียนที ่ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  3 ดาว 
ประจำปีการศึกษา 2564         
 รางวัลโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ 4 ดาว ระดับหน่วยสรรหา ประจำปี 2564  
โดยสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 การคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร  รางวัลระดับเหรียญทอง   
สถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ่

 

 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร 

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

นายสมศักดิ์  นันทวิ
สิทธิ์   

รางวัลรองชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง   

ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ด้านวิชาการ 

นายนิธิศ สายเชื้อ   รางวัลรองชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง   

ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
(ตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับชาติ) 

นายเทพปทาน สีแก้ว รางวัลรองชนะเลิศ  
ระดับเหรียญเงิน 

ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ด้านวิชาการ 

 

 ผลงานดีเด่นของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 รางวัลจากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 
ผู้ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล รางวัล/ประเภท 

นายรัตนชาติ  ดาวัลย์      ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น 
นายทองดี  ทองผาย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเด่น 
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  จากผลการพัฒนาที่เกิดข้างต้น  เกิดจากการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม โดยใช้ 
“รูปแบบระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยใช้ SSK – MODEL” และผู้บริหารโรงเรยีน
ได้นำเกณฑ์ OBECQA  ซึ่งใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ              
ทั้งด้านผู้เรียนที่คำนึงถึงความเป็นพลโลก ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสากล ด้านการพัฒนาครู 
และด้านการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นใช้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Community Learning หรือ PLC  ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ทั้งระบบ มีการจัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ ๔ ปี การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
ผู ้บริหารโรงเรียนได้กำกับให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่
ขับเคลื ่อนความสำเร็จต่อวัตถุประสงค์สำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างครบถ้วน มีการกำหนดตัวชี ้วัด เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน โดยใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA 
ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรรมทีร่องรับและสนับสนุนด้านการบริหารและจัดการ ดังนี้   

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
 ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. พัฒนาระบบงานแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
 ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื ่อให้เข้าถึงความรู ้และสร้างบรรยากาศ 

    ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓. พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที ่เช ื ่อมโยงขององค์กรทั ้งภายใน  

    และภายนอก  
2. พัฒนาระบบกำกับติดตามงานตามโครงสร้างของโรงเรียน   
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการกำกับติดตามความก้าวหน้าของโครงการ /กิจกรรม 
    ตามแผนปฏิบัติการ  
4. พัฒนาระบบนิเทศ กำกับติดตาม ทบทวนผลการดำเนินงาน นำเสนอผลการบริหารจัดการ  
    ด้วยระบบคุณภาพ  
5. พัฒนาระบบบริหารงานด้ายระบบคุณภาพ  
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
    อย่างมีประสิทธิภาพ  

 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
 - ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพและครบ ๗ องค์ประกอบ 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู พัฒนาสมรรถนะครูที ่เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี  
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 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
 - ประสานส ัมพ ันธ์  ขอความร ่วมม ือผ ู ้ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้อง  ร ่วมกำหนดความต ้องการ 

ในการจัดการศึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
๒. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   

  โรงเรียนสตรีสิริเกศได้กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ                
ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ  2565 – 2568  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะ 4 ปี  
โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร ดังนี้   

1. พัฒนาระบบประเมินผลงานเชิงสมรรถนะผ่านข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนมีบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ตามเงื ่อนไข ภาระงานและเป้าหมายมาตรฐานประกันคุณภาพ  ด้านครู 
และบุคลากร โดยให้บุคลากรแต่ละสายงาน ทบทวนผลการปฏิบัติงานตาม ประเด็นพิจารณาของมาตรฐาน 
ประกันคุณภาพที่รับผิดชอบ และเชื ่อมโยงกับอัตลักษณ์ ค่านิยมร่วมนามสตรีสิริเกศและเป้าประสงค์  
ของพันธกิจ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมใหม่ ในการทำข้อตกลง กำหนดเกณฑ์เป้าหมายการปฏิบัติงาน 
ในสายงานที่รับผิดชอบ (PA) ให้หัวหน้าและผู้แทน รวมทั้งผู ้มีส่วนได้เสีย ทบทวน สะท้อนผลการกำหนด  
ค่าเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ในการพิจารณาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปี  พัฒนาศักยภาพครู 
ตาม มาตรฐานวิชาชีพ ครู (PA)  ให้เป็นไปตามแบบประเมินศักยภาพครูและบุคลากรตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานประกันคุณภาพด้านครู และเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด นำผลประเมินไปพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า 
วิชาชีพครู (PA) โดยจัดกลุ่มครูและบุคลากรตาม ผลการประเมินศักยภาพจาก (PA) และเลือกเข้าพัฒนา 
ตามหลักสูตรที่กำหนด 

2.  พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ โดยโรงเรียนมีแผนการเรียนตามกลุ่ม ความถนัดและ  
บุคลิกภาพของผู ้เรียน และมีแฟ้มสะสมผลงานแสดงความรู้และความสามารถเชิงสมรรถนะของผู ้เรียน  
โดยมีโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะตามกลุ ่มบุคลิกภาพและความถนัดของผู้ เร ียน  
(1 คน 1 สมรรถนะ 1 ความสำเร็จ)  ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ ประเมินผล ทบทวนปัจจัยที่มีผลกระทบกลุ่มผู้เรียน                
เป้าหมายความถนัดและบุคลิกภาพ และความต้องการ ด้านสาขาวิชาชีพ โดยนำไปจัดทำ หลักสูตรรายวิชา 
และจัดผ ู ้ เร ียนเข ้าแผนการเร ียน ทบทวนโครงสร ้าง หล ักส ูตรรายวิชาและจัดกิจกรรมการเร ียนรู้   
วัดและประเมินผลเพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน มีการคัดเลือกผลงานเชิงสมรรถนะตามความถนัด
ทางสาขาวิชา  มีการมอบรางวัลคุณภาพ และประชาสัมพันธ์ถึงกลุ ่มผู ้ใช้ประโยชน์  ต่อยอดการเรียนรู้  
การประกอบการและบันทึกลงแฟ้มสะสมผลงาน จัดเวทีรางวัลคุณภาพ นำเสนอผลงานเชิงสมรรถนะ 
ตามความถนัดทางสาขาวิชา จัดประสบการณ์ตามฐานการเรียนรู ้ทั ้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
โดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง กลุ่มผู้ประกอบการ วิทยากรภายนอก ฯลฯ     

3. โรงเรียนสนับสนุนระบบการบริหารจัดการและการเรียนรู้ผ่าน  Online and Onsite จัดหา 
แหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์ ตามข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีโครงการพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริม 
การเรียน Online and Onsite พัฒนาโปรแกรมทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หรือระบบ offline จัดเก็บสื่อ ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ สื่อ On Demand ตามตัวชี้วัดรายวิชาและรายงาน
ประเด็นปัญหาและโครงร่างภาระงาน  ผลงาน ตามตัวชี ้ว ัดรายวิชา มีคลังคำอธ ิบายระดับคะแนน 
เกณฑ์คุณภาพของภาระงานและผลงานรายวิชา นำไปใช้ประกอบการส่งสารแจ้งกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกล 
(Conference) หรือ Onsite จัดกิจกรรมฝึกทักษะความรู้ ยืนยันร่องรอยผลการผ่านเกณฑ์ บันทึกคลิปวิดีโอ
รายงานผลงาน จัดหาและพัฒนา Platform ระบบสนับสนุนการจัดการเร ียนการสอนระบบ  Online  
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และ Onsite อำนวยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบคุณภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามภารกิจ  
4 ด้านของโรงเรียน โดยสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ครุภัณฑ ์แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ Online and Onsite ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ห้องปฏิบัติการ  แหล่งสืบค้นความรู้ตามความต้องการ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามเกณฑ์ความขาดแคลน 
ร่วมจัดหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มสาขาวิชาความถนัดของโครงการตามความร่วมมือของสถาบันการศึกษา   
สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน มีการบันทึกความร่วมมือไว้เป็นหลักฐาน   
 

 วิธีดำเนินการและผลการพัฒนา 

โรงเรียนได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที ่ผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูล                  
สารสนเทศ และจากผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศ ติดตาม ประเมิน  
การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากครูและบุคลากร  
ในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

ประเด็นพิจารณา วิธีดำเนินการ 

๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน  

 

 
 

 โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
เชื ่อมโยงไปสู่พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กรที่รองรับนโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการและนโยบายประเทศอย่างชัดเจน โดยปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี มาตรฐานการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 

 
 

 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งมีรูปแบบการบริหาร  
และการจัดการเชิงระบบ โดยใช้ “รูปแบบระบบ การประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  โดยใช้ SSK–MODEL” โดยโรงเรียนได้ยึดถือค่านิยมปฏิบัติ 
ในการดำเนินงานคือ การทำงานที่เป็นระบบ (System) โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจ
ของผู ้ เร ียนและผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียของโรงเร ียนเป็นสำคัญ ( Satisfaction)  
และใช้ความรู้เป็นฐานในการบริหารจัดการ(Knowledge – Based Management) 
“ การทำงานเป็นระบบครบถ้วนบริการบนพื้นฐานองค์ความรู้” อีกทั้งโรงเรียน  
ยังใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA เป็นหลักในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื ่อง และจากค่านิยมดังกล่าวโรงเรียนกำหนดให้เป็นองค์ประกอบสำคัญ 
ในการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เรียกว่า SSK–Model  
ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือปฏิบัติร่วมกันและโรงเรยีน
ยังเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาสถานประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการการจัดการศึกษาและเป็นพี่
เลี ้ยงการพัฒนาสาระเนื้อหารายวิชาและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน โรงเรียนมีระบบนิเทศ กำกับ ติดตามที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจ
และเป ้าประสงค์การเป ็นโรงเร ียนมาตรฐานสากลและม ัธยมศึกษา ๔.๐  
บนพื ้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการจัดเก็บข้อมูล การให้บริการและ 
การกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม โครงการ กลยุทธ์องค์กร ที่สะท้อน
ต่อความก้าวหน้าของพันธกิจและเป้าประสงค์ 
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ประเด็นพิจารณา วิธีดำเนินการ 

2.3 ดำเนินงานพฒันา
วิชาการที่เนน้คุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 

 โรงเรียนมีสารสนเทศที่แสดงถึงความต้องการของผู้เรียน และมีโครงสร้าง 
การเรียนที่รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้างการเรียนที่รองรับ
กลุ่มศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและดำเนินการอย่างเป็นระบบและ
ผู้เรียนมีระเบียนสะสมเป็นรายบุคคลและแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงเส้ นทาง
การศึกษาต่อ สู่การประกอบอาชีพ (Career Path Portfolio) 

๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

 
 

 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู สวัสดิการเป็นรายบุคคล  
และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายปี บุคลากรครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนาศักยภาพ 
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรมการเร ียนรู้  
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 
 

 โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการสิ ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์พระราชาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย ่างม ีค ุณภาพและโรงเร ียนมีส ิ ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อม  
แหล่งเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์พระราชา และยังมีห้องปฏิบัติการ 
ห้องสืบค้นความรู ้ท ี ่นำระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู ้แหล่งเร ียนรู้  
และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ 

๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู ้
 

 
 

 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ Onsite และ Online ของครูและผู้เรียนและมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศถูกต้อง เป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์กร
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

๓. จุดเด่น   

   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีค่านิยมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  โดยกำหนดให้ 
เป็นองค์ประกอบสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เรียกว่า  SSK – Model : 
รูปแบบระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนสตรีสิริเกศ” ซึ่งถือได้ว่ามีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม อย่างเป็น
ระบบ มีกระบวนทำงานที่ชัดเจนซึ่งโรงเรียนใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA  ใช้การกำกับ นิเทศ 
ติดตาม และการติดตามงานประจำภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน และกิจกรรม โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ 
ส่งผลดีให้เกิดกับระบบบริหาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ที่สามารถบริหารให้เป็นหนึ่งเดียวและเกิดความสำเร็จ
อย ่างต ่อเน ื ่อง การออกแบบการวางแผนกลยุทธ์ของ โรงเร ียนสตรีส ิร ิเกศ เป ็นระบบทุกภาคส่วน 
(คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู ชุมชน ภาคีเครือข่ายและผู้เรียน) มีส่วนร่วมโดยมีหลัก Balanced 
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Scorecard 4 มุมมอง ได้แก่    ดานผู้เรียน ดานระบบการจัดการศึกษา ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
และดานการบริหารจัดการของโรงเรียน มาพิจารณาดำเนินการ แล้วนำไปสู่การปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาทั่วทั้ง
องค์กร โดยดำเนินการครอบคลุมมีปฏิทินการดำเนินการชัดเจนดำเนินการตามกรอบเวลา  มีคำสั่งมอบหมาย
ชัดเจนในทุกงาน มีการทบทวนการจัดการศึกษาเป็นประจำทุกปี  ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน อีกทั้ง
ยังมีการเผยแพร่และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนทั้งในรูปแบบเอกสารและผ่านระบบเครือข่าย 
 

๔. จุดที่ควรพัฒนา 

  โรงเรียนควรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ นำข้อเสนอแนะ
แนะมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา และนิเทศการศึกษาควรดำเนินการตามปฏิทิน  
ออกแบบและดำเนินการแบบมีส่วนร่วม ให้ปรากฏชัดเจนมีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงาน  และมีการกำหนด
ปฏิทินการกำกับติดตาม งบประมาณให้ดำเนินการตามปฏิทิน  การจัดระบบด้านการผู้รั บบริการที่มีต่อการ
จัดระบบเทคโนโลยี มีข้อมูลที่สะท้อนรูปแบบการดำเนินการ และพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
ในรูปแบบใหม่นอกเหนือจากท่ีมีอยู่ให้หลากหลายสู่การปฏิบัติให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิด
ภาวะฉุกเฉิน 
 

เอกสารหลักฐานและร่องรอยการดำเนินงาน 

 มาตรฐานที่  ๒  การบริหารและการจัดการ 

หลักฐาน/ร่องรอย 
๒.๑ การส่งเสริมให้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และทัศนคติทีช่ัดเจน 

 

    แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปงีบประมาณ 2561 – 2564 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปงีบประมาณ  2565 – 2568 
 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  2565 – 2568 
 ภาพกิจกรรมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปงีบประมาณ 2565 – 2568 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1lFnHWBM-H7UO70wIvKXvxD8EyQLCRiML?usp=sharing 

 

 

    แผนปฏิบัติการ 
 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 
 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 
 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
 ภาพกิจกรรมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1fzq1ya8i2uatRznYfpJMjJ8e_MzjYT0Z?usp=sharing 

 

 

    คำส่ังแม่บท 

 คำสั่งที่ 368/2564 เร่ือง แต่งต้ังและกำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากร ปีการศึกษา 2564 
 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1lmHITZ38q8BK1T78ojycBuP0F-8Ym4vW?usp=sharing 

 

๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 

     ระบบงานแผนงาน การดำเนินงานโครงการ กิจกรรม 

 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564 
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ปีงบประมาณ 2564 
 รายงานความก้าวหน้าโครงการ-กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 
 ภาพกิจกรรม  
 เว็บไซต์งานแผนงานโรงเรียนสตรีสิริเกศ : 

 http://plan.ssk.ac.th/ 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/12TpQWZEishWeos8266HW8OpcCXAsfPRm?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lFnHWBM-H7UO70wIvKXvxD8EyQLCRiML?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fzq1ya8i2uatRznYfpJMjJ8e_MzjYT0Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lmHITZ38q8BK1T78ojycBuP0F-8Ym4vW?usp=sharing
http://plan.ssk.ac.th/
https://drive.google.com/drive/folders/12TpQWZEishWeos8266HW8OpcCXAsfPRm?usp=sharing
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     ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ปีการศึกษา 2564 

 แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564 
 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ปีการศึกษา 2564 ผ่านกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ออนไลน์ (PADLET) 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอ่การดำเนินงาน งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 ภาพกิจกรรม 

- กิจกรรมทบทวนและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
- ประชุมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเปา้หมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
- ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2564 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/13As9j9qCIQl3n25zdD1hhKgjISN4DDH1?usp=sharing 

 

 

 

    ระบบงานนิเทศภายใน 

 รายงานการนิเทศชั้นเรียน  ปกีารศึกษา 2564 
 แบบบันทึกการเยีย่มชั้นเรียน การศึกษา 2564 
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ปีงบประมาณ 2563 – 2564 
 สรุปรายงานโครงการนิเทศภายใน 
 ภาพกิจกรรม 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1QbUReJy1FD0kOskVyYN6DdulBn5UDQyr?usp=sharing 

 

 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการบรหิารและการจัดการศึกษา 

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอ่กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1ICpGsB6ZXwai7sq3lpPHRK6XOV049IzY?usp=sharing 

 

 

    ความพึงพอใจต่อการให้บริการบุคคล หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น  

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอ่การให้บริการของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ปีการศึกษา 2564 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1Zncm_cQb2RN0258JW3hicrvz81TBGeju?usp=sharing 

 

๒.๓ ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคณุภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     หลักสูตรสถานศึกษา 

 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 – 2566 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 
 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปงีบประมาณ 2564 
 รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

และการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลอิงฐานสมรรถนะ 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/15ld7xeiw5QkfE9WrJJysQsLT_weYtO-4?usp=sharing 

 

     งานแนะแนว 

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

สู่การประกอบอาชพี (Career Path และ Portfolios) 
 ภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตรีสิรเิกศ 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1ma0LYWv56t6qOo2unTSaSFbWny8lsqLw?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/13As9j9qCIQl3n25zdD1hhKgjISN4DDH1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QbUReJy1FD0kOskVyYN6DdulBn5UDQyr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ICpGsB6ZXwai7sq3lpPHRK6XOV049IzY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Zncm_cQb2RN0258JW3hicrvz81TBGeju?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15ld7xeiw5QkfE9WrJJysQsLT_weYtO-4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ma0LYWv56t6qOo2unTSaSFbWny8lsqLw?usp=sharing
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๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

    กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 รายงานการพัฒนาครูและบุคลากรผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)  
 ผลการ PLC ของครูและบุคลากรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 การประชุมทางวิชาชีพครู (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/16YzDoOxluqVTdp5LBrT80Q3WQcH1_K07?usp=sharing 

 

     การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาวิชาชีพครู 
 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยวธิีการที่หลากหลาย  
 ผลการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยวธิีการที่หลากหลาย  
 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 
 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1e1H60cJAudpHrqKMuevTawRpgVNXeVaJ?usp=sharing 

 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

    รายงานผลการดำเนินโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 

    ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู ้

 แผนปฏิบัติการ กลุ่มบรหิารงานทั่วไป ปงีบประมาณ 2564 
 ภาพการจัดบรรยากาศหอ้งปฏิบัตกิาร ห้องสืบค้นความรู้ 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ต่อการปฏบิัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1HOTN9mWYGkw-Rz0MB6qPVRSEIwbuQtBm?usp=sharing 

 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

     การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู้  
 ระบบดูเกรดออนไลน์ : สำหรับผูบ้ริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  

 DOGRADE : www.dograde.online/satreesiriket/ 
 ระบบสารสนเทศ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน: สำหรับผู้บริหาร ครู นกัเรียน และผู้ปกครอง  

 STU-MIS : ssk.stu-mis.online/index-1.php 
 เว็บไซต์โรงเรียน : เพื่อการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข้อมูล ประกาศขา่ว รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

 Website : www.ssk.ac.th 
 Facebook โรงเรียน : เพือ่การประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ประกาศข่าว 

 Facebook : www.facebook.com/s.siriket 
 การใช้ Google apps for education , Zoom meeting และ Line application และอื่น ๆ สำหรับประชุม

ออนไลน์ สอนออนไลน์ และติดต่อสือ่สาร ระหว่าง ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง 
 โปรแกรมในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สำหรับผู้บริหาร ครูและหน่วยงานต้นสังกัด 

เช่น SESA, BOBEC, EMIS  

 

 

    การจัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจดัการเรียนรู้ 
 รายงานสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ตัวชีว้ัดที่ 33 และ 34 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอ่การดำเนินงาน  

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย  
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1h9a4Q_d7-us0Umk-rB6HQ4YciJM1nnYW?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16YzDoOxluqVTdp5LBrT80Q3WQcH1_K07?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e1H60cJAudpHrqKMuevTawRpgVNXeVaJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HOTN9mWYGkw-Rz0MB6qPVRSEIwbuQtBm?usp=sharing
http://www.dograde.online/satreesiriket/
https://ssk.stu-mis.online/index-1.php
http://www.ssk.ac.th/
http://www.facebook.com/s.siriket
https://drive.google.com/drive/folders/1h9a4Q_d7-us0Umk-rB6HQ4YciJM1nnYW?usp=sharing
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    ระบบบรหิารขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจดัการเรียนรู้ 

 คำสั่งที่ 266/2564 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการงานสารสนเทศโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ปีการศึกษา 2564 

 รายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศ ปงีบประมาณ 2564  
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานสารสนเทศ 

 ภาพกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารและจัดการเรียนรู้ 
 เว็บเพจงานสารสนเทศโรงเรียน : 

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

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1R-Um0pVwGCG2WMnPVBMgvqMq6tCsx_Dg?usp=sharing 

 

 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
 

๑.  หลักฐานสนับสนุน 

   โรงเรียนสตรีสิร ิเกศ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเร ียนการสอน และการจัดการเร ียนรู้                     
ตามกระบวนการ Active Learning มีการพัฒนา Digital Education Platform ของตนเอง ที่เว็บไซต์  
http://ssk.thaidigitalschool.online  โดยยึด Model การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยผู้เรียนสามารถใช้ 
WiFi ของโรงเรียน  ผ่าน User ของแต่ละคน จากรูปแบบดังกล่าว โรงเรียนสตรีสิริ เกศได้ มีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า “SMAGICS” มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยให้คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการเรียน
การสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า “SMAGICS” และจากการประเมินตนเองด้านกระบวน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื ่อง  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังนี้    
   1. การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                
โดยครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active Learning ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ (COVID – 19)  ผ่านระบบ Onsite ช่วงแรก และมีการ
เรียนผ่านระบบ Online หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ (COVID – 19)  เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศหน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียนกำหนด โดยครูได้จัดการเรียนการสอน ผ่าน Google Meet  , Zoom  
Line และอื่นๆ ตามความถนัดของครูผู้สอน  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ Active Learning  
ในปีการศึกษา 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ เกิดอุปสรรค การปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียนโดยตรงมีน้อยไม่เห็นผู้เรียนทั้งหมดในชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มี
น้อยมาก แต่กลับสร้างโอกาสให้ครูและผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนแบบใหม่(On line)  ทำให้ครูได้กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนนำเสนอกระบวนการคิด การแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ผ่านแอพพลิเคชั่นบน Smart phone  ในรูปแบบต่างๆ  ที่หลากอย่าง 
เช่น โปรแกรม Canva , Googgle sheet , เอกสาร , Video, Power Point , Tik Tok ,Facebook ,line เป็น               
ซึ่งปรากฏในการส่งงานในห้องเรียนออนไลน์ (Classroom)  อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์ 
You tube)   ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น มีกระบวนการคิดการทำงานที่เป็นระบบ และสามารถวางแผนกำหนด

https://sites.google.com/a/ssk.ac.th/information/home
https://drive.google.com/drive/folders/1R-Um0pVwGCG2WMnPVBMgvqMq6tCsx_Dg?usp=sharing
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แนวทางการเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี ครูได้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมือนกับการทำงานในชีวิต
จริงอย่างมีระบบ (PBL)  ครูเป็นผู้ส่งเสริม และเป็นผู้กระตุ้นและเอ้ืออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ และการปฏิบัติจริง
นักเรียนมีความสุขจากการได้เรียนในสิ่งทีสนใจ มีทักษะสังคม  นักเรียนได้เรียนรู้จาการปฏิบัติจริง ฝึกเป็น
ผู้ประกอบการ และก่อให้เกิดรายได้จริง  นักเรียนได้เรียนรู้การทำธุรกิจพอเพียงในชีวิตจริง ตามกระบวนการ 
PBL ครูได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกเป็นผู้ประกอบการ และทำธุรกิจจริง  ผังการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน และ PBLการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณา
การกับแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ  กลุ่มอาชีพอิสระ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยการ
เชิญวิทยากรจากภายนอกและภายในต่างกลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน ซึ่งปรากฏในแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการงานอาชีพ ผลงานนักเรียน ที่เน้นทักษะการลงมือปฏิบัติ รายงานโครงการ 
ส่งเสริมความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning/การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน พบว่าการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ร้อยละ 92 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม                    
    2. การใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์ ร้อยละ 92.81  โดยครูใช้เทคโนโลยีในด้านการสื่อสารที่
หลากหลายในการติดต่อประสานงานกับผู้เรียน ครูทุกคนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น 
Google Classroom , Google Meet ,  E - learning , Web base Learning , Video On Demand , Line 
ในการบริหารจัดการชั้นเรียน และยังพบว่า ผู้บริหาร และครู ได้นำนวัตรรมมาพัฒนาการจัดการศึกษา ใน 3 
ด้าน คือด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีจำนวน 3 นวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้/รูปแบบการเรียนรู้  จำนวน 
126 นวัตกรรกรรมด้านสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 13 นวัตกรรม  
    3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม     
โดยให้ผู้เรียนสะท้อนผลจากการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน เมื่อสิ้นภาคเรียน ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียน  โดยรูปแบบให้ผู้เรียนประเมินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูแต่ละคน แล้วนำผลมาสะท้อน
เกี่ยวกับการจัดการเรียน เชิงบวกของตนเอง ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร  จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาในด้านใดบ้าง             
ตรงตามความต้องการของผู้เรียนหรือไม่ ซึ่งเป็นรูปแบบนี้โรงเรียนดำเนินการในทุกปีการศึกษาและสามารถ
นำมาปรับใช้ในปีการศึกษาต่อไปได้ เป็นอย่างดีสำหรับครูผู้สอนและก่อนการจัดการเรียนการสอนได้เปิดโอกาส
ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและวางแผนการจัดการชั ้นเรียนร่วมกับครูผู ้สอน อีกทั ้งยังร่วมจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน ส่วนครูผู้สอนได้ให้ขวัญกำลังใจ โดยการชื่นชม ให้รางวัลและแสดงความยินดีเมื่อผู้เรียน
เมื่อตอบคำถามถูก หรือให้กำลังใจเมื่อผู้เรียนทำไม่ได้ หรือทำไม่ถูกต้อง หรื อมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
เรียน หรือเรื่องส่วนตัว   
    4. การตรวจสอบและประเมินผู ้เร ียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู ้เร ียน   พบว่า              
ครูร้อยละ 95  มีตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ซึ่งครูมีเครื่องมือ
วัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริงและอิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัดในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ  แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์    การตรวจชิ้นงาน การนำเสนอ 
เป็นต้น ซึ่งปรากฏในการส่งงานของผู้เรียนในห้องเรียนออนไลน์ (Classroom)  ซึ่งเหล่านี้ครูแต่ละคนมีรูปแบบ
วิธีการวัดที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการวัดและประเมินผลร่วมกับครู  มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียนในชั้นเรียน  โดยประเมิน
ผู้เรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง อีกทั้งยังสะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทราบผลการประเมินในทุกระยะ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและแก้ไขในข้อที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการตัดสินผลการ
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พัฒนาผู้เรียน ซึ่งกระบวนการนี้ ทางโรงเรียนได้ร่วมกันกำหนดและวางแผนดำเนินการร่วมกัน ซึ่งผู ้เรียน
สามารถทราบผลการวัดและประเมินได้จากครูผู้สอนได้เมื่อมีการตรวจสอบแล้วผ่านระบบออนไลน์ เช่น Line, 
Facebook,  e – mail  เป็นต้น ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเม่ือมีการประเมินผลไม่เป็นที่พอใจ เช่น กรณี
ผู้เรียนมีติด ๐ ร มส หรือขาดเรียนบ่อย     ไม่มีคะแนน ไม่ทำงานส่ง  ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ จะประสานไปยัง
ผู้ปกครองให้ทราบทันที  เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
    5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้          
พบว่า ครูร้อยละ 87.68 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกันและบูรณาการ
กับแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชน  โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มสาระตั้งแต่ ๒ กลุ่มสาระขึ้นไป เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักบูรณาการการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในสาขาวิชาหนึ่งได้  ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมกันจัดการเรียนรู้บูรณาการในกลุ่มสาระดังนี้ กลุ่มสาระการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จัดการเรียนรู้ในเรื่องของโครงงาน โดยประเมินร่วมกัน นำมาผลมาวิเคราะห์
และตัดสินผลร่วมกัน  กลุ่มสาระการงานอาชีพกับวิทยาการศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กับภาษาต่างประเทศ 
เป็นต้น และในการจัดการเรียนรู้นั้น ครูมีร่องรอยการบันทึกผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้  มีการทำวิจัย
ในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพ  ทักษะ ความรู้และคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด
รายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพ และครูยังสะท้อนผล การเรียนรู้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและแก้ไข
ตนเอง  และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการสะท้อนผลให้กับ
ผู้เรียนมีหลากหลายวิธี  โดยครูทำความตกลงร่วมกันกับผู้เรียน และครูยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สถานประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระ ของชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกภาคเรียนและ
ทุกโอกาส โดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นภาคเรียน  ครูทุกคนได้นำ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา ปัญหาอุปสรรคมาเป็น
ฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาในภาคเรียนต่อไป โดยมีการรายงานผลการพัฒนาตนเอง ( ID Plan) ต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนทราบอย่างเป็นรูปธรรม ในทุกปีการศึกษา  
    จากการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564   ใน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน ๕ ประเด็นพิจารณา  พบว่าโดยรวมโรงเรียน 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา  2564 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้
ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรางวัลดังนี้   
 

 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 โรงเรียนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 
2563 รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี ่ยม ประเภทมัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
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 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 
 

 การคัดเลือกคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล รางวัล/ประเภท 

นางกิ่งแก้ว  แดงงาม เกียรติบัตร 
ระดับทอง   

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
ประเภทมัธยมศึกษาปทีี่ 4 – 6 
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 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   

 

 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"  
 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 



65 

 

 ระดับจังหวัด 

 การประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิควิดีโอ  “ครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" ระดับจังหวัดศรีสะเกษ 
จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ผู้ที่ไดร้ับรางวัล รางวัล รางวัล/ประเภท 

นายสนัติราษฎร์  ไพรปา่ รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิควิดโีอ "  
ครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" 

 

  จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ ้นข้างต้น  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน               
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  อย่างหลากหลายดังนี้ 
   ➢ โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning  
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
4. พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
5. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
6. พัฒนาการสร้างเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ  
7. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน  

➢ โครงการพัฒนาศักยภาพครู ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้ 
  -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะครูในศตวรรษท่ี 21 

 
๒. พัฒนาแผนการจัดการศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
    โรงเรียนควรมีแบบสำรวจความสนใจหรือแบบวัดความถนัดและรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม  
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งระบบ ในรูปแบบใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดสภาวะ
ฉุกเฉิน ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระอย่างเป็นระบบ และนำมาใช้จัดก ารเรียน 
การสอนในปีการศึกษาหน้า  และนำผลมาพัฒนา  ออกแบบและวางแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมรับ
กับหลักสูตรฐานสมรรถนะ การวัดผลและประเมินผลควรสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน โดยวัดรอบด้าน 
ครอบคลุมทั้งเนื้อหา คุณลักษณะของผู้เรียน  มีการเก็บร่องรอยหลักฐานที่ระบบ  ตรวจสอบได้ ทุกกลุ่มสาระ
เรียนรู้ควรมีโครงการรองรับการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพตามความถนัดตามแนวนโยบายของผู้บริหาร  
(1 คน 1 สมรรถนะ 1 สำเร็จ) โดยยึดหลักสมนามพระราชทาน เป็นแนวทางในการพัฒนาผู ้เร ียนใน  
ปีการศึกษา 
 

 วิธีดำเนินการและผลการพัฒนา 

ประเด็นพิจารณา วิธีดำเนินการ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบการคิดและปฏบิัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

 

 ครูจัดกิจกรรมการเรียนสอนตามกระบวนการ Active Learning ที่สร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัดและความสนใจ โดยให้ผู้เรียนที่มีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
Active Learning  ตามความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
ทั ้งระบบ ผ่านกระบวนการคิด ได ้ปฏิบ ัต ิจร ิงด ้วยวิธ ีการและแหล่งเร ียนรู้  
ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้เป็น
อย่างดี เปิดโอกาสผู้เรียนที่ได้ฝึกทักษะแสดงออกนำเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา วิธีดำเนินการ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบการคิดและปฏบิัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
(ต่อ) 

คิดเป็น ทำเป็น  รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอยา่ง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยง บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้าน
ต่าง ๆ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

 
 

 ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงเป็นผู้ประกอบการ และทำธุรกิจพอเพียง     
ตามกระบวนการ Project-based Learning และครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการ
ใช้ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชงิบวก 

 
 

 ครูมีทักษะการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก  เพื ่อให้ผู ้เรียนรักการเร ียนรู้  
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข    

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 
 

 ครูม ีเครื ่องมือว ัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเร ียนรู ้ได้ตรงตามสภาพจริง  
และอิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด และครูมีขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ครูมีเครื ่องมือวัดผลการพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐาน
การเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด 

3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลบัเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้   

 
 

 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน 
ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ 
กลุ ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ ่น  และที ่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ 
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องและครูบันทึกผล
การเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะนิสัย
ที ่เป ็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี ้ว ัดรายวิชาในแต่ละกลุ ่มศักยภาพของผู ้เรียนที่  
นำผลสะท้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

 

๓. จุดเด่น   
  ๑. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  
มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Online  และ Onsite     
  2. ครูมีทักษะการใช้สื่อและมีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบทเรียน ทั้งสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้นสร้างขึ้นเอง 
จัดทำเองและสื่อที่จัดหาจัดซื้อ 
  ๓. มีสารสนเทศท่ีรวบรวมนวัตกรรมผู้บริหารและครทูี่ชัดเจน  
 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 
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๔. จุดที่ควรพัฒนา 
   โรงเรียนควรมีแบบสำรวจความสนใจหรือแบบวัดความถนัดและรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม  
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งระบบ ในรูปแบบใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดสภาวะ
ฉุกเฉิน ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระอย่างเป็นระบบ และนำมาใช้จัดก ารเรียน 
การสอนในปีการศึกษาต่อไป  และนำผลมาพัฒนามาใช้ออกแบบและวางแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียม
รับกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ การวัดผลและประเมินผลควรสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน โดยวัดรอบด้าน 
ครอบคลุมทั้งเนื้อหา คุณลักษณะของผู้เรียน  มีการเก็บร่องรอยหลักฐานที่ระบบ  ตรวจสอบได้ ทุกกลุ่มสาระ
เรียนรู้ควรมีโครงการรองรับการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพตามความถนัดตามแนวนโยบายของผู้บริหาร  
(1 คน 1 สมรรถนะ 1 สำเร ็จ) โดยยึดหลักสมนามพระราชทาน เป็นแนวทางในการพัฒนาผู ้เร ียน  
ในปีการศึกษาถัดไป 
 

เอกสารหลักฐานและร่องรอยการดำเนินงาน 

 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

หลักฐาน/ร่องรอย 
๓.๑ การจัดเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจรงิ และสามารถนำไปประยุกตใ์นชีวิตได้ 

 

 

    การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามกระบวนการ Active Learning 

 ตัวอยา่งการจัดการเรียนรู้ตามตามกระบวนการ Active Learning 
- การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Community Innovation Project : CIP)  
- แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS1 (การศึกษาและสร้างองค์ความรู้) 
- การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการการจัดการเรียนรูอ้อนไลน์  
- การจัดการเรียนรูท้ี่สะท้อนการคิดและปฏิบัติจริง   

 ตัวอยา่งผลงานนักเรียน 
- ตัวอยา่งผลงานโครงงานของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
- โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.)  

ม.3 ปีการศึกษา 2564 
 ตัวอยา่งบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ของครู 
 วีดีทัศน์การจัดกจิกรรมการเรียนรู้/ผลงานโครงงานของนักเรียน 

 ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สะทอ้นความถนัดและความสนใจ 
 ภาพกิจกรรมที่สะท้อนการเชื่อมโยงและบูรณาการทักษะด้านต่าง ๆ 
 ภาพกิจกรรมการเรียนแบบมีสว่นร่วม 
 ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1YujW_P4Fxfv2a_GyqNrK90jH7zsCcnYx?usp=sharing 

 

 

 

    การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามกระบวนการ Project-based Learning 

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ 
สถานประกอบการ กลุ่มอาชพีอิสระ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกและภายในต่างกลุ่มสาระเพือ่พฒันาทักษะอาชีพของนักเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการงานอาชีพ 
- ผลงานนักเรียน ที่เน้นทักษะการลงมือปฏิบัติ 
- รายงานโครงการ ส่งเสริมความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และแบบโครงงาน Project-based Learning 

 สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1lVEqxbg_MVOJWj-kCi4KvGAiffOwKiKA?usp=sharing 

 

 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือตอ่การเรียนรู้ 

 

 สรุปรายงานนวัตกรรมการศึกษาของคร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564  
 นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564 

- นวัตกรรมด้านการบรหิารจัดการ 
- นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้/รูปแบบการเรียนรู้ 

 นวัตกรรมด้านสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1dwFF95RIwMdJIbAl4ULQacn0lMcrgLAi?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YujW_P4Fxfv2a_GyqNrK90jH7zsCcnYx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lVEqxbg_MVOJWj-kCi4KvGAiffOwKiKA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dwFF95RIwMdJIbAl4ULQacn0lMcrgLAi?usp=sharing
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หลักฐาน/ร่องรอย 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 

 

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอ่การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน 
 
 
 
 
 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/11fbSOgRI95tthXnWCAMrVjRe85NuTUEB?usp=sharing 

 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลกัสูตรและการวัดและประเมินผล 
ปีงบประมาณ 2564 

 ปฏิทินปฏบิัติงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2564 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
 แบบทดสอบวัดและประเมินผลรายวิชา 
 ผลงานนักเรียน 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1tDTE2j3UdK4axDDZpuo1msAGK-ex-RAd?usp=sharing 

 

 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้ 

 

 ตัวอยา่งแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการ ร่วมกับสถานประกอบการ  

กลุ่มอาชีพอิสระ ชุมชน ทอ้งถิ่น (โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แหง่ศตวรรษที่ 21) 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชพี 
 การเชิญวิทยากรภายใน ภายนอก ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มอาชีพอิสระร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้กับนกัเรียน 
 รายงานส่งนวัตกรรม/รายงานผลการวิจยัแก้ปัญหาในชั้นเรียน ปกีารศึกษา 2564 
 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 สื่อ/นวัตกรรม ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปี พ.ศ. 2564 
 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1uWo5qAgus2QmJ061jVpvmHd8HW9-w-t2?usp=sharing 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/11fbSOgRI95tthXnWCAMrVjRe85NuTUEB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tDTE2j3UdK4axDDZpuo1msAGK-ex-RAd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uWo5qAgus2QmJ061jVpvmHd8HW9-w-t2?usp=sharing
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สรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา  

โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา    

ยอดเยี่ยม 

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

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ยอดเยี่ยม 

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

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้   

ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา  

 โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ วันท่ี ๒ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

(ผ่านระบบออนไลน์)    

มาตรฐานที่ / 

ประเด็นพิจารณา 
ตัวบ่งชี ้(๒๖ ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (๕๑ ตัวชี้วัด) 

ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเ้รียน  

๑) มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ   

 

๑. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียน 
สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตา่งประเทศที่ ๒ และ
ความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชัน้ 
 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน 
เขียน สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตา่งประเทศที่ ๒ และ
ความสามารถในการคิดคำนวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้ ตั้งแตร่ะดับ
ดีขึ้นไป  
(เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด) 
..................................................... 
1.1 การอ่าน ภาษาไทย  
1.2 การเขียน ภาษาไทย 
1.3 การสื่อสาร ภาษาไทย 
1.4 การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
1.5 การสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ 2  
1.6 การคิดคำนวณ     

ยอดเยี่ยม 
(90.28) 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 89.50 
ร้อยละ 97.3๗ 
ร้อยละ 97.3๗ 
ร้อยละ 88.31 
ร้อยละ 85.58 
ร้อยละ 83.57 

๒) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด  อย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

๒. ผู้เรียนมีทักษะการการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างองค์
ความรู้สู่กระบวนการแก้ปัญหา 
เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
พัฒนานวัตกรรมใช้ในแก้ปัญหา
การดำเนินชีวิตและดำรงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น 

๒. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ตามกระบวนการ Active learning  
พัฒนานวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการ
ดำเนินชีวิตดำรงชีวิตในชุมชนทอ้งถิ่น   
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 84.83 

 
 

๓) มีความสามารถในการ
สร้างนวตักรรม  

๓. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรม
ในสาขาวชิาชีพตามแผนการเรียน
ที่นำไปใชไ้ด้จริงกับกลุ่มปัญหา
ตรงตามความต้องการในชุมชน   

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานเชิง
นวัตกรรมในสาขาวชิาชีพตาม
แผนการเรียนที่นำไปใชไ้ด้จริงกบักลุ่ม
ปัญหาตรงตามความต้องการในชุมชน   

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 91.97 

 
 

๔) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 
 

๔. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลย ี         
มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการดำเนินวิถีชีวติ 

๔.ร้อยละของผู้เรียนที่รู้เท่าทันสือ่
เทคโนโลยี มจีริยธรรมและทักษะการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ การ
สื่อสารและการดำเนินชีวิต 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 93.85 

 
 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ร้อยละ 90.28 
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มาตรฐานที่ / 

ประเด็นพิจารณา 
ตัวบ่งชี ้(๒๖ ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (๕๑ ตัวชี้วัด) 

ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

๕) มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

 
 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับดีขึ้นไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 
๓ และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
วัดระดับชาติ O - NET ระดบั ม.
๓ และม.๖ ในสาระการเรียนรู้
หลักสูงกว่าระดับประเทศ   

๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 76.83 

๖. คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัด
ระดับชาติ  O - NET ระดับ ม.๓ และ 
ม.๖ ในสาระการเรียนรู้หลักสูงกว่า
ระดับประเทศ  

ยอดเยี่ยม 

๖)  มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 

๖. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชพี  

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพืน้ฐาน 
และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90.95 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษา
กำหนด 
 

   

๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยม ๑๒ ประการ 
ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัด กับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม   

8.  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในระดบัดีขึ้นไป   

ยอดเยี่ยม 
 ร้อยละ 100 

9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่านิยม ๑๒ 
ประการ ตามทีส่ถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 

 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเปน็ไทย 
 

 

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

10. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม อย่างเปน็รูปธรรม 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95.17 

 
๑1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนรว่มใน
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 96.46 

 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกตา่งและความ
หลากหลาย 

๙. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตวัและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการ
ทำงานและการประกอบอาชีพ  

๑2. ร้อยละผู้เรียนที่มีทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทนัต่อการเปลี่ยน 
แปลงของสังคมโลกและมีเปา้หมาย
การเรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการ
ทำงานและการประกอบอาชีพ  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 

 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม  
 

 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจมีสนุทรียภาพ และ
สามารถป้องกันตนเองจากภัย
สังคม    

๑3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก
ส่วนสงู และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 88.38 

 
๑4. ร้อยละของผู้เรียนมีความฉลาด
ทางดา้นอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ   

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 

๑5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุนทรีย 
ภาพทางด้านศิลปะ ดนตรนีาฏศิลป์  
กีฬา นันทนาการตามจนิตนาการ  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 99.80 

 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ร้อยละ 100 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ร้อยละ 96.55 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ร้อยละ 98.96 
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มาตรฐานที่ / 

ประเด็นพิจารณา 
ตัวบ่งชี ้(๒๖ ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (๕๑ ตัวชี้วัด) 

ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม (ต่อ) 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจมีสนุทรียภาพ และ
สามารถป้องกันตนเองจากภัย
สังคม (ต่อ) 

๑6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะใน
การป้องกันตนเอง จากสิง่เสพตดิให้
โทษและอบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเอง 
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรนุแรง  
ปัญหาทางเพศ  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 96.25 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจทีส่ถานศึกษา
กำหนดชัดเจน  
 

๑๑.โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความ
เป็นเลิศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ที่รองรับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายประเทศ 

๑7. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็น
เลิศ ที่นำไปสู่การกำหนด วิสยัทศัน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ ที่รองรับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายประเทศและนำไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

 

๑๒. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

18. โรงเรียนใช้ระบบประกันคณุภาพ
ภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๑๒. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

19. ระบบการนิเทศ กำกับ ตดิตาม 
ที่แสดงถึงความกา้วหน้าของพนัธกิจ
และเป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐ 
บนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ยอดเยี่ยม 

20. จำนวนโครงการที่มีการรายงาน
ผลการดำเนนิงานโครงการ กิจกรรม 
ตามรูปแบบการรายงานโครงการ
ถูกต้องครบถ้วน ที่ระบุไว้ใน
แผนปฏบิัติการประจำปี  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 88 

 

21. ระดับความพึงพอใจต่อระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพการศกึษา
ของโรงเรียน    

ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ย 3.97 

๒2. ระดับความพึงพอใจของบคุคล 
หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ที่มีตอ่การ
ให้บริการของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ย 4.64 

 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่ / 

ประเด็นพิจารณา 
ตัวบ่งชี ้(๒๖ ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (๕๑ ตัวชี้วัด) 

ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

๒.๓ ดำเนินงานพฒันา 
วิชาการที่เนน้คุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 

 
 

๑3. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่รองรับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น   
 

๒3. โรงเรียนมีสารสนเทศที่แสดงถึง
ความต้องการของผู้เรียน มีโครงสร้าง
การเรียนที่รองรับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียน อย่างหลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น  

ยอดเยี่ยม 
 

๒4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศกึษา 
ที่มีโครงสร้างการเรียนที่รองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย     
และดำเนนิการอย่างเปน็ระบบ  

ยอดเยี่ยม 
 

๑4. โรงเรียนให้บริการแนะแนว
การศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะ
แนวทักษะชีวิต จัดทำระเบียน
สะสมและแฟ้มสะสมผลงาน ที่
แสดงเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพ (Career Path 
และ Portfolios) 

 ๒5. ระดับประสิทธิภาพของการ
บริการแนะแนวการศึกษา อาชพีและ
ทักษะชีวิต 

ยอดเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ย 4.70 

26. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระเบียน
สะสมและแฟ้มสะสม ผลงาน ทีแ่สดง
เส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบ
อาชีพ (Career Path และ 
Portfolios) 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  
 

 

๑5. โรงเรียนมีแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู และมบีันทกึ
ข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่เปน็ไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานราย
ปี 

๒7. ร้อยละของครูและบุคลากร 
ที่ได้รับการพฒันาผา่นกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี 
(PLC) สอดคล้องกับความต้องการ
รายบุคคลและมีบนัทึกข้อมูลผลงาน
เชิงประจักษ์ที่เปน็ไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานรายป ี

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 

 

16. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาวิชาชีพครูเปน็
รายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

๒8. ร้อยละของครูมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชพีครูเป็น
รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 

 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่ / 

ประเด็นพิจารณา 
ตัวบ่งชี ้(๒๖ ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (๕๑ ตัวชี้วัด) 

ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

 
 

 

17. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา  

๒9. โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการ
สิ่งอำนวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ตาม
ศาสตร์ของพระราชา และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

30. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการจัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ย 4.67 

17. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา  

31  โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ตามศาสตร์ของพระราชา 

ยอดเยี่ยม 

32. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้อง
สืบค้นความรู้ที่นำระบบเทคโนโลยี
การเข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนบัสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

 

18. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี 
สนับสนนุการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓3. ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลยี  
ในการจัดการเรียนรู้   

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 

34. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการจัดระบบ
เทคโนโลย ี

ยอดเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ย 4.51 

19. โรงเรียนมีระบบบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศที่เปน็ปัจจุบนั  
เพื่อการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องขององค์กร                      
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๓5. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบนั  เพื่อการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ที่แสดง
ความเชื่อมโยงสอดคล้องขององค์กร 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบการคิดและปฏบิัติจริง  
และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
 

 

๒0. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สรา้งโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมคิดและปฏบิัติ 
ตามความถนัดและความสนใจ 
 

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

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 98 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่ / 

ประเด็นพิจารณา 
ตัวบ่งชี ้(๒๖ ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (๕๑ ตัวชี้วัด) 

ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบการคิดและปฏบิัติจริง  
และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 

๒0. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สรา้งโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมคิดและปฏบิัติ 
ตามความถนัดและความสนใจ 
 

๓7. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัตดิ้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เปน็อย่างดี   

ยอดเยี่ยม  
ร้อยละ 95 

 

๓8. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดย
เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้
และทักษะดา้นตา่ง ๆ  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

 
39. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

40. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการวิจยัอย่างเปน็รูปธรรม
และต่อเนื่อง  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  85 

๒1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ให้ผู้เรียนฝึกเป็นผู้ประกอบการ 
และทำธุรกิจพอเพียง ตาม
กระบวนการ Project-based 
Learning   

41. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกเป็นผู้ประกอบการ 
และทำธุรกิจพอเพียงตาม
กระบวนการ Project-based 
Learning  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

๒2. ครูมีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยทีี่แสดงการใช้ตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

42. ร้อยละของครูมีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี  ที่แสดงการใช้ตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และมีการบนัทึกการใช้สื่อเป็นเชิง
ประจักษ์  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 92.81 

๓.3 มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

๒3. ครูบริหารจัดการชั้นเรียน           
เชิงบวก  

๔3. ระดับความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวกของ
ครูผู้สอน  

ยอดเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ย 4.57  

3.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ
นำผลมาพฒันาผู้เรียน 
 

 
 

๒4. ครูตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  

๔4. ร้อยละของครูที่ประเมินผู้เรียน
จากสภาพจริง  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95 

๔5. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95 

๔6. ร้อยละของครูมีเคร่ืองมือวัดผลที่
อิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและ
ตัวชี้วัด 
 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 



76 

 

มาตรฐานที่ / 

ประเด็นพิจารณา 
ตัวบ่งชี ้(๒๖ ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (๕๑ ตัวชี้วัด) 

ผลการพัฒนา

คุณภาพ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 

 
 

 

25. ครูมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สถานประกอบการกลุ่มอาชีพ
อิสระของชุมชนท้องถิน่ และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับผู้เรียน และนำ
ผลการประเมินมาพฒันาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

47. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือสถานประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระ ชุมชนท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90.78 

48. ร้อยละของครูที่สะท้อนผลการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนและนำผลมา
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้     

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 92.20 

49. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเปน็รูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 91.49 

26. ครูบันทึกผลการเรียนรู้และ
วิจัยในชัน้เรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์
ของตัวชี้วัดรายวชิา ในแตล่ะกลุม่
ศักยภาพของผู้เรียนที่นำผล
ย้อนกลับไปปรบัปรุงพฒันาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล   

50. ร้อยละของครู มีการบันทึกผล
การเรียนรู้และวิจัย  ในชัน้เรียนที่
แสดงศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชีว้ัดรายวิชา
ในแต่ละกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 84.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 
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ส่วนท่ี ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 

   รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเป็นข้อมูล
สารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื ่อสรุปการเชื ่อมโยงหรือสะท้อน 
ภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓ – ๔ ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและ
ความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 

     ๑. คุณภาพของผู้เรียน 

          มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีการรายงาน
ผลในทุกด้านปรากฏชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน ซึ่งผู ้เรียนมีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียนและสื ่อสารได้ในระดับยอด
เยี่ยม สามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้ง
ย ั งม ีความสามารถในการสร ้ า งนว ัตกรรมใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีศักยภาพทางด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและอ่ืน ๆ มีทักษะการใช้
ชีวิต สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด และมีคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O – NET) ของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับประเทศทุก
รายว ิชาและม ีผ ู ้ เ ร ี ยนได ้คะแนนสอบในว ิชา
คณิตศาสตร์  100 คะแนนเต็ม  จำนวน 5 คน และ
ผ ู ้ เ ร ี ยน  1 คน ทำคะแนนส ู งส ุ ด ในรายว ิ ข า
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O – NET) ของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าระดับประเทศ
ทุกรายวิชา และผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่สอง 
ตั้งแต่ระดับดีขึ ้นไป ในระดับยอดเยี ่ยมตามเกณฑ์
มาตรฐานที ่ โรงเร ียนกำหนด  และผู ้ เร ียนยังมี
คุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะชีวิต
และแสดงออกอย่างโดดเด่น มีสุนทรียภาพด้านดนตรี   

 

     ๑. คุณภาพของผู้เรียน 

         พัฒนาให้ผู้เรียนมีให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นในทุกปีการศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ 
(O - NET) ม.3 และ ม.6 ให้สูงกว่าระดับประเทศทุก
รายวิชาอย่างต่อเนื ่องทุกปี พัฒนาให้ผ ู ้ เร ียนมี
ความสามารถในการส ื ่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศที่สองให้สูงขึ ้น  เร่งพัฒนาให้มี
ทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ทั ้งในและนอกชั้น
เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และส่งเสริมให้ผู้เรยีน
ได้ปฏิบัติตามค่านิยมพื ้นฐาน ๑๒ ประการอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนในสถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื ่อเพิ ่มทักษะในการทำงานและการเร ียนร ู ้ที่
หลากหลาย อีกทั้งยังพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ตามความถนัดของผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ตามแนวทางการบร ิหารของผ ู ้อำนวยการ  คือ  
1 คน 1 สมรรถนะ 1 ความสำเร็จ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กีฬาและนันทนาการ มีมน ุษยสัมพันธ ์ท ี ่ดี และ  
กล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสมมีทักษะในการทำงาน
รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้เป็น
อย่างดี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต  มีความขยัน
อดทน และมีความสุขในการทำงาน อีกทั้งผู ้เรียน
ยังให้มีจิต สาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ ่งแวดล้อมทั ้งภายในโรงเรียนและท้องถิ ่นอย่าง
สม่ำเสมอให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง 
ๆ จัดขึ้นด้วยความเต็มใจและเสียสละ  ซึ่งจากผลที่
เกิดข้ึนดังกล่าว เกิดจากการที่โรงเรียนมีการวางแผน
และกำหนดแนวทาง ในการพัฒนาผู ้ เร ียนด้าน
ผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการโดยโครงการ/กิจกรรมที่
รองรับอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีการรายงานผล
การดำเนินโครงการ  อย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม/
โครงการ 
 
 

 

 

     ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีค่านิยมที ่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดย
กำหนดให้ เป ็นองค์ประกอบสำคัญในการวัด
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือ
ที่เรียกว่า SSK – Model โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ
ประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม
เพื่อให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา  
ความต้องการของผู้เรียน ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เร ียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู ้สอนจัดการเรียนรู ้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู ้ปกครองเกิดความ
ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสตรีสิริ
เกศเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 
 

 

     ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          โรงเร ียนควรจ ัดเก ็บรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู ้ม ีส ่วนได ้ ส ่วนเส ียและผู ้ เก ี ่ยวข ้องเป ็นระยะ  
นำข ้อเสนอแนะแนะมาพิจารณาปร ับปร ุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษา และนิเทศการศึกษาควร
ดำเนินการตามปฏิทิน  ออกแบบและดำเนินการ
แบบมีส่วนร่วม ให้ปรากฏชัดเจนมีร่องรอยหลักฐาน
การดำเนินงาน  และมีการกำหนดปฏิทินการกำกับ
ติดตาม งบประมาณให้ดำเนินการตามปฏิทิน  การ
จัดระบบด้านการผู ้รับบริการที ่มีต่อการจัดระบบ
เทคโนโลยี มีข้อมูลที่สะท้อนรูปแบบการดำเนินการ 
และพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการใน
รูปแบบใหม่นอกเหนือจากท่ีมีอยู่ให้หลากหลายสู่การ
ปฏิบัติให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เกิดภาวะฉุกเฉิน 
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     ๓. กระบวนการจัดการเร ียนการสอนที ่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ   

          ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 
มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง 
Online  และ Onsite  ครูมีทักษะการใช้สื่อ และมี
สื่อที่เหมาะสมกับบทเรียน ทั้งสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้น สร้าง
ขึ้นเอง จัดทำเองและสื่อที่จัดหาจัดซื้อ อีกทั้งยังครูยัง
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยใช้
กระบวนการ Active learning  มีการสะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างทันท่วงที  และเปิด
โอกาสให้ผู ้เร ียนมีส่วนร่วมในการจัดการเร ียนรู้            
ก่อนการเรียนการสอน มีการบริหารจัดการเรียนเชิง
บวก โรงเรียนมีสารสนเทศที ่รวบรวมนวัตกรรม
ผู้บริหารและครูที่ชัดเจน 

 

     ๓. กระบวนการจัดการเร ียนการสอนที ่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ   

   โรงเรียนควรมีแบบสำรวจความสนใจหรือ
แบบวัดความถนัดและรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม  
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งระบบ 
ในรูปแบบใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเกิด
สภาวะฉุกเฉิน ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนรู้
บ ูรณาการข้ามกลุ ่มสาระอย่างเป ็นระบบ และ
นำมาใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  
และนำผลมาพัฒนามาใช้ออกแบบและวางแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมรับกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ การวัดผลและประเมินผลควรสอดคล้อง
กับศักยภาพผู้เรียน โดยวัดรอบด้าน ครอบคลุมทั้ง
เนื้อหา คุณลักษณะของผู้เรียน  มีการเก็บร่องรอย
หลักฐานที่ระบบ  ตรวจสอบได้ ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้
ควรมีโครงการรองรับการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ตามความถน ัดตามแนวนโยบายของผ ู ้บร ิหาร  
(1 คน 1 สมรรถนะ 1 สำเร็จ) โดยยึดหลักสมนาม
พระราชทาน เป็นแนวทางในการพัฒนาผู ้เร ียน 
ในปีการศึกษาถัดไป 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต    

1. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ ผ่านการใช้ทักษะทางสังคมแห่งศตวรรษท่ี 21  
โดยฝึกทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา ฝึกประสบการณ์จริงตามบุคลิกภาพความถนัด  

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ฝึกทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา และวัดผล  
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ผ่านช่องทางการใช้สื่อเทคโนโลยี โดยมีการสะท้อนผล 
และวิจัยพัฒนาผ่านการใช้ PLC  

3. พัฒนาทบทวนเป้าหมายและเงื่อนไขเทคนิควิธีการขับเคลื่อนพันธกิจการสร้างสมรรถนะใน 
ศตวรรษท่ี 21 และอัตลักษณ์นามพระราชทานสู่การปฏิบัติงาน  
 4. พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะรองรับการคัดกรองความถนัดและบุคลิกภาพ
ผู้เรียน โดยส่งต่อสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนในการศึกษาต่อผ่านแฟ้มสะสมผลงาน  
 5. พัฒนาระบบ สื ่อ การเรียนรู ้แบบ Online and Onsite รองรับ สื ่อ ทักษะตามตัวชี ้ว ัดและ 
หน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ชุดแบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนตามข้อตกลงครูและเครือข่ายความร่วมมือ 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. งบประมาณในการสนับสนุนครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัดและ 
ความสนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

2. จัดหาสื่อ อุปกรณท์ี่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และการสืบค้นข้อมูล  
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ส่วนท่ี ๔ 

ภาคผนวก 

 

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

 

 ประกาศโรงเรียนสตรสีิริเกศ  
เรื่อง  การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ic1j4mWfCBwFkrLF8qT5aoYoynfPmDl0?usp=sharing 

 

 ประกาศโรงเรียนสตรสีิริเกศ 
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน                
           สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 หนังสือราชการ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
          การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 

 
https://padlet.com/qa18/8dk51dg9sfybgbrl 

 

 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564  
ผ่านระบบกระดานความคิดเห็นออนไลน์ PADLET 

 

 

 

 เอกสารรับรองผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2564   

https://drive.google.com/drive/folders/1gGzmxVdoEZbPoBP3qtSWttrcMp0ta4nE?usp=sharing 
 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/13Kt_ARQ-UDqdOyLSbdrb4qpg0OApszL2?usp=sharing 

 

 คำสั่งโรงเรียนสตรีสิรเิกศที่ ๑๑๐/๒๕๖๕   
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 
          การศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 

 
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/1Ic1j4mWfCBwFkrLF8qT5aoYoynfPmDl0?usp=sharing
https://padlet.com/qa18/8dk51dg9sfybgbrl
https://drive.google.com/drive/folders/1gGzmxVdoEZbPoBP3qtSWttrcMp0ta4nE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13Kt_ARQ-UDqdOyLSbdrb4qpg0OApszL2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q7egYWCKBBImUNDtzSyQpYPRaLj3V-QG?usp=sharing


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
“PADLET” 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


