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คำนำ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาป5การศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสงวนหญิงฉบับนี้ จัดทำข้ึน

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขNอ ๓ ระบุใหNสถานศึกษาจัดสQงรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหNแกQหนQวยงานตNนสังกัดหรือหนQวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปXนประจำทุกป5เพื่อรายงานผล

การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะทNอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปXนผลสำเร็จจากการ

บริหารจัดการศึกษาที่สอดคลNองกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ไดNแกQ  

คุณภาพของผูNเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนNนผูNเรียน           

เปXนสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบป5ที ่ผQานมาตQอหนQวยงานตNนสังกัด หนQวยงาน             

ที่เกี่ยวขNอง ตลอดจนเผยแพรQตQอสาธารณชนไดNรับทราบ และเตรียมความพรNอมในการรับการประเมินภายนอก  

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคaการมหาชน) ตQอไป 

  ขอขอบคุณคณะครู ผู Nปกครอง ผูNเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูNที ่มี       

สQวนเกี่ยวขNองทุกฝdายที่มีสQวนรQวมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาป5การศึกษา ๒๕๖๑        

ฉบับนี้ คณะผูNจัดทำหวังเปXนอยQางยิ่งวQาเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเปXนประโยชนaตQอการนำไปใชNในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสงวนหญิง ในป5การศึกษา ๒๕๖๒ ตQอไป 

 

 

 

 

         (นายนิติกรณa  ฉันทaวงศaชนะ) 

                 ผูNอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

                        วันท่ี ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
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บทสรุปสำหรับผู1บริหาร 
 

โรงเรียนสงวนหญิง ตั้งอยูQเลขที่ ๑๓๔ ตำบลทQาพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณียa  

๗๒๐๐๐ โทรศัพทa ๐๓๕ –๕๒๑๖๕๙ โทรสาร ๐๓๕ – ๕๒๕๕๖๘ โฮมเพจ http://www.sysp.ac.th และ             

E-mail: sa_nguanying@sysp.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เป�ดสอนตั้งแตQ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตNนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๗๒ หNองเรียน มีบุคลากรสายบริหาร        

๕ คน ไดNแกQ นายนิติกรณa ฉันทaวงศaชนะ ผูNอำนวยการสถานศึกษา นายธีรพล ขยันการนาวี รองผูNอำนวยการ      

ฝdายบริหารงบประมาณและงานบุคคล นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผูNอำนวยการฝdายบริหารวิชาการ           

นางกรชศา เพชรปภาสิน รองผู Nอำนวยการฝdายบริหารกิจการนักเรียน และนางเนตรaชุกร หอมไมQวาย               

รองผูNอำนวยการฝdายบริหารทั่วไป มีขNาราชการครู ๑๒๐ คน พนักงานราชการ ครูอัตราจNาง และลูกจNาง ๒๓ คน 

และนักเรียนทั้งหญิงและชายรวมทั้งหมดในป5การศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๖๗๘ คน นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง         

มีอัตลักษณa สุภาพ เรียบรNอย และมีความรูN คูQคุณธรรม ตรงตามเอกลักษณaของโรงเรียน 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูQในระดับยอดเย่ียม จำแนกตามมาตรฐาน ดังน้ี 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู*เรียน 

                  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูNเรียน 

                  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคaของผูNเรียน 

ยอดเย่ียม (ระดับ ๕) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม (ระดับ ๕) 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ ยอดเย่ียม (ระดับ ๕) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเย่ียม (ระดับ ๕) 
 

โรงเรียนสงวนหญิงไดNดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอยQางรอบดNาน               

ทั้งในดNานคุณภาพของผูNเรียน ดNานกระบวนการบริหารและการจัดการ และดNานกระบวนการจัดการเรียนการสอน      

ที่เนNนผูNเรียนเปXนสำคัญ โดยกำหนดคQาเป�าหมายในการดำเนินงานตามประเด็นการพิจารณาและมีการกำหนด

ตัวชี้วัดอยQางชัดเจนในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำป5การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ขับเคลื่อนความสำเร็จของ

ตัวชี้วัดดังกลQาวสูQการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป5 ทำใหNผูNเรียนมีคุณภาพทางดNานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ

คุณลักษณะที่พึงประสงคaอยูQในระดับยอดเยี่ยม โดยมีผลงานเปXนที่ประจักษa ไดNแกQ ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ ๓ และ ๖ ทุกรายวิชาสูงกวQาคQาเฉล่ียระดับประเทศ        

อยQางตQอเนื่องตั้งแตQป5พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงป�จจุบัน ผูNเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไปสูงกวQาป5การศึกษา

ที่ผQานมา มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ และผลการประเมินการอQาน คิดวิเคราะหa และเขียนสูงกวQาเป�าหมาย       

ที่สถานศึกษากำหนด ผูNเรียนจำนวน ๒๐๒ คน มีผลงานนวัตกรรมที่ไดNรับรางวัลในระดับแบQงเปXนผลงานระดับ

นานาขาติ จำนวน ๑๐ รางวัล ผูNเรียนจำนวน ๒๓ คน และผลงานระดับชาติ จำนวน ๕๖ รางวัล ผูNเรียนจำนวน ๑๗๙ คน  

ค 



 ๕ 

ดNานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการอยูQในระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม ดNวยการใชN SY STEP เปXนหลักในการบริหารงาน มีการกำหนดวิสัยทัศนa พันธกิจ เป�าหมาย 

กลยุทธa โครงการ/กิจกรรมท่ีชัดเจนสอดคลNองกันทำใหNบรรลุผลในการบริหารจัดการศึกษา มีการดำเนินงาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรaม (ส.ญ.) ในทุกฝdาย/กลุQม/งาน โดยมี

ผลงานดNานการบริหารจัดการเปXนที่ประจักษa ดังนี้ รางวัลโรงเรียนที่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑa

รางวัล OBECQA ระดับภาคกลาง ในป5การศึกษา ๒๕๖๑ และไดNรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบและกลไกการบริหาร

จัดการเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา

ขนาดใหญQพิเศษ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โรงเรียนมีการมุQงเนNนการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาวิชาการที่สQงเสริมผูNเรียนรอบดNานตามหลักสูตรสถานศึกษาทำใหNผู Nเรียน             

มีคุณลักษณะตามโรงเรียนมาตรฐานสากล อีกทั้งฝdายบริหารของโรงเรียนมีผลงานท่ี เปXนแบบอยQางจนไดNรับ

รางวัลตQางๆ ดังนี้ โลQรางวัลผูNนำการเปลี่ยนผQานการศึกษาสูQยุคป�ญญาประดิษฐa โลQรางวัลองคaกรเครือขQาย

ผูNปกครองโรงเรียนดีเดQน รางวัลนายกสมาคมผูNปกครองดีเดQน โลQเกียรติยศรองผูNอำนวยการสถานศึกษาดีเดQน

ประจำป5 ๒๕๖๑ และโลQเกียรติยศกรรมการเครือขQายผูNปกครองผูNเรียนดีเดQน ประจำป5 ๒๕๖๑ รวมท้ังส้ิน ๕ รางวัล 

ดNานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนNนผูNเรียนเปXนสำคัญอยูQในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยครู       

มีความสามารถในการจัดการเรียนรูNทุกกลุQมสาระการเรียนรูN มีการพัฒนาการจัดการเรียนรูNโดยใชNงานวิจัย         

ในชั้นเรียนหรือการสรNางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูN และครูมีผลงานที่สามารถเปXนแบบอยQางไดN ดังนี้ รางวัล

ชมเชยพระพฤหัสบดี จำนวน ๑ คน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประเภทครูผูNสอนยอดเยี่ยม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุQมสาระการเรียนรูNคณิตศาสตรa ดNานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน       

การสอน จำนวน ๑ คน โลQรางวัลชนะเลิศการประกวดครูผูNสอนยอดเยี่ยมดNานวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตNนในการแขQงขันทักษะมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ จำนวน ๑ คน โลQรางวัลชนะเลิศการประกวดครูผูNสอน

ยอดเยี่ยมดNานวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการแขQงขันทักษะมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ 

จำนวน ๑ คนรางวัลครูดีไมQมีอบาย ประจำป5 ๒๕๖๒ เนื่องในวันครู จำนวน ๓ รางวัล และรางวัลครูดีเดQน 

ประจำป5 ๒๕๖๒ เน่ืองในวันครู จำนวน ๑๗ รางวัล รวมท้ังส้ิน ๒๔ รางวัล จำนวนครูท่ีไดNรับรางวัลท้ังหมด ๒๔ คน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ด*านคุณภาพของผู*เรียน 

      ผูNเรียนยังตNองไดNรับการสQงเสริมใหNสามารถเปXนผูNนำและสรNางผลงาน การเปXนผูNนำสังคมในดNานจิตอาสา 

ดNานการตQอตNานส่ิงเสพติดและอบายมุข รวมถึงการตQอตNานการบริโภคนิยม  

ด*านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ควรทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรaม (ส.ญ.) ในทุกฝdาย/

กลุQม/งาน ใหNทันตQอการเปลี่ยนแปลง และควรเพิ่มแหลQงเรียนรูN รวมถึงหNองปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อสQงเสริมการ

จัดการเรียนรูNใหNกับผูNเรียนและใหNเปXนไปอยQางเพียงพอ 

 

ง 



 ๖   

ด*านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ 

  ควรสQงเสริมใหNครูที่มีประสบการณaการจัดการเรียนรูNนNอยไดNรับการพัฒนาการบริหารจัดการความรูN 

(KM) ดNวยการสรNางสื ่อการจัดการเรียนรู Nและกิจกรรมการเรียนรู NตQางๆ และสนับสนุนใหNมีการเผยแพรQ            

ผQานชQองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหNผูNเรียนไดNมีโอกาสเขNาไปเรียนรูNไดNงQายข้ึน 
 

ข*อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  

๑. จัดโครงการ/กิจกรรมที่สQงเสริมความสามารถในการเปXนผูNนำสังคมในดNานจิตอาสา ดNานการตQอตNาน

ส่ิงเสพติดและอบายมุข รวมถึงการตQอตNานการบริโภคนิยม 

 ๒. จัดกิจกรรมอบรมใหNความรูNและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือการปฏิบัติงาน (WI) 

และฟอรaม (ส.ญ.) ในทุกฝdาย/กลุQม/งาน ใหNทันตQอการเปล่ียนแปลง 

 ๓. ระดมทรัพยากร/ของงบประมาณจากหนQวยงานที ่เก ี ่ยวขNองเพื ่อเพิ ่มแหลQงเรียนรู N รวมถึง

หNองปฏิบัติการเฉพาะทางเพ่ือสQงเสริมการจัดการเรียนรูNใหNกับผูNเรียน และใหNเปXนไปอยQางเพียงพอ 

 ๔. จัดโครงการ/กิจกรรมที่สQงเสริมใหNครูไดNรับการพัฒนาการบริหารจัดการความรูN (KM) ดNวยการสรNาง

สื่อการจัดการเรียนรูNและกิจกรรมการเรียนรูNตQางๆ และสนับสนุนใหNมีการเผยแพรQผQานชQองทางที่หลากหลาย 

เพ่ือใหNผูNเรียนไดNมีโอกาสเขNาไปเรียนรูNไดNงQายข้ึน 
 

๔. การปฏิบัติท่ีเปSนเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด9น) 

    “โรงเรียนส9งเสริมนักเรียนด*านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ\ทางวิทยาศาสตร\” 

      นวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐaทางวิทยาศาสตรa หมายถึง ผลงานนักเรียนดNานวิทยาศาสตรa ที ่เกิดข้ึน             

จากการจัดการเรียนรูNในหNองเรียนท่ีเปXนส่ิงใหมQๆ ในรูปแบบของกระบวนการ ช้ินงาน หรือผลิตภัณฑaตQางๆ   

      โดยมีแนวทางปฏิบัติท่ีเปXนเลิศ ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๑ แสดงแนวทางปฏิบัติท่ีเปSนเลิศของโรงเรียนสงวนหญิง 

จ 



 ๗ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง ประจำปFการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ตามที่โรงเรียนสงวนหญิง ไดNดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำป5การศึกษา  

๒๕๖๑ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำ

รายงานประจำป5เสนอตQอหนQวยงานตNนสังกัด หนQวยงานที่เกี่ยวขNอง และเสนอตQอสาธารณชน เพื่อนำไปสูQ        

การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก บัดนี้การดำเนินการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบรNอยแลNว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แสดงในตาราง สรุปผลไดNดังน้ี 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

�กำลังพัฒนา � ปานกลาง � ดี � ดีเลิศ � ยอดเย่ียม 
 

มาตรฐาน/ตัวบ9งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูNเรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนNนผูNเรียนเปXนสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü 

ฉ 



 ๘   

ส#วนที่ ๑   

ข+อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑. ข*อมูลท่ัวไป 

 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนสงวนหญิง 

 ท่ีอยูQ : เลขท่ี  ๑๓๔  ตำบลทQาพ่ีเล้ียง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณียa ๗๒๐๐๐ 

 สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 

 โทรศัพทa : ๐๓๕ - ๕๒๑๖๕๙   โทรสาร : ๐๓๕ - ๕๒๕๕๖๘  E-Mail : sy@sysp.ac.th 

 เป�ดสอน : ระดับช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖ 
 

๒. ข*อมูลผู*บริหาร 

๑) ผูNอำนวยการสถานศึกษา นายนิติกรณa ฉันทaวงศaชนะ  

    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา (ค.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณa  

    โทรศัพทa ๐๘๙-๙๑๙๗๔๗๕  e-mail Nitikorn@sysp.ac.th 

    ดำรงตำแหนQงท่ีโรงเรียนน้ีต้ังแตQ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงป�จจุบัน เปXนเวลา ๑ ป5 ๕ เดือน 

๒) รองผูNอำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๔ คน 

               ๒.๑ ช่ือ-สกุล นายธีรพล ขยันการนาวี  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โทรศัพทa ๐๙๔-๔๙๕๖๑๕๙  e-mail : theeraponkh@gmail.com  

   รับผิดชอบ ฝdายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

               ๒.๒ ช่ือ-สกุล นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล  

                     วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โทรศัพทa ๐๘๑ - ๗๓๔๕๔๔๐  e-mail : msjai๔๔@hotmail.com  

รับผิดชอบ ฝdายบริหารวิชาการ 

     ๒.๓ ช่ือ-สกุล นางกรชศา  เพชรปภาสิน  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

โทรศัพทa ๐๘๕ - ๒๙๖๘๑๘๑  e-mail : kchasa@hotmail.com  

รับผิดชอบ ฝdายบริหารกิจการนักเรียน 

      ๒.๔ ช่ือ-สกุล นางเนตรaชุกร หอมไมQวาย  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบNานสมเด็จเจNาพระยา 

โทรศัพทa ๐๘๑ - ๙๘๕๒๐๒๑  e-mail : natchoukorn@hotmail.com  

รับผิดชอบ ฝdายบริหารท่ัวไป 

๑ 



 ๙ 

๓. ข*อมูลข*าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา 

๓.๑ ข*าราชการครูจำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน9งทางวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

          ๓.๒ ข*าราชการครูจำแนกตามกลุ9มสาระการเรียนรู*  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ๓.๓ พนักงานราชการ/ครูอัตราจ*าง/ลูกจ*าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 



 ๑๐   

๓.๔ สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน9ง และวุฒิการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 หมายเหตุ : ขNอมูล ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

๔. ข*อมูลผู*เรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 จำนวนผูNเรียนในโรงเรียน ป5การศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๒,๖๗๘ คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเป�ดสอน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน      ชาย - คน    หญิง - คน   รวม  จำนวน - คน 

       อัตราสQวนผูNเรียน : ครู  = ๒๒ : ๑     �เปXนไปตามเกณฑa      �ไมQเปXนไปตามเกณฑa 
 

 

 

 

 

 

 

 

ü 

๓ 



 ๑๑ 

๕. ข*อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    ๕.๑ ข*อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช้ันม.๑ - ม.๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ปfการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    ๕.๒ ข*อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช้ันม.๑ - ม.๖ ภาคเรียนท่ี ๒ ปfการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ๕.๓ ร*อยละของผู*เรียนท่ีมีผลการประเมินการอ9าน คิดวิเคราะห\ และเขียน ในระดับดี ข้ึนไป 

           ระดับช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ปfการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

๔ 



 ๑๒   

     ๕.๔ ร*อยละของผู*เรียนท่ีมีผลการประเมินการอ9าน คิดวิเคราะห\ และเขียน ในระดับดี ข้ึนไป 

           ระดับช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ ปfการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      ๕.๕ ร*อยละของผู*เรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค\ ในระดับดี ข้ึนไป 

            ระดับช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ปfการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       ๕.๖ ร*อยละของผู*เรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค\ ในระดับดี ข้ึนไป 

            ระดับช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ ปfการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 



 ๑๓ 

     ๕.๗ ร*อยละของผู*เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

           พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปfการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู*เรียนช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี ๓               

           ในระดับผ9านข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๕.๘ ร*อยละของผู*เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

           พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปfการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู*เรียนช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี ๓               

           ในระดับผ9านข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี ๓ 

    ๖.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ป5การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๖ 



 ๑๔   

 
     ๖.๒ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ม.๓ ป5การศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี ๖ 

     ๖.๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ป5การศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    ๖.๔) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ม. ๖ ป5การศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

๗ 



 ๑๕ 

๗. ข*อมูลผู*เรียนด*านอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

   
    หมายเหตุ: รNอยละของผูNเรียนท้ังหมด 
 

๘. ข*อมูลอาคารสถานท่ี 

     อาคารเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อาคารประกอบ 

 

 

 

 

 
 

๘ 



 ๑๖   

บ*านพัก 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

ห*องส*วม 

 

 

 

 

 

 
 

๙. ข*อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เปXนชุมชนเขตเมือง ในอดีตเปXนเมืองที่มีความสำคัญ

ทางประวัติศาสตรa มีโบราณสถานและโบราณวัตถุเปXนจำนวนมาก มีประชากรคQอนขNางหนาแนQน บริเวณ

ใกลNเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดNแกQ องคaการบริหารสQวนจังหวัดสุพรรณบุรี วัดหอยโขQง มัสยิด โรงเรียนอนุบาล

สุพรรณบุรี โรงเรียนศุภลักษณa และรNานคNา อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพธุรกิจและการคNา รองลงมาเปXน

ขNาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรรม ตามลำดับ สQวนใหญQประชากรประมาณ รNอยละ ๙๙.๙๙  

นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทNองถิ่นที่เปXนที่รู Nจักโดยทั่วไป ไดNแกQ ประเพณีแหQเทียนจำนำ

พรรษา ประเพณีสงกรานตa ประเพณีทิ้งกระจาด ประเพณีตรุษจีนมังกรสวรรคa งานอนุสรณaดอนเจดียa ฯลฯ 

ศิลปวัฒนธรรมทNองถ่ิน ไดNแกQ เพลงอีแซว ลำตัด ฯลฯ 

๒. ผูNปกครองสQวนใหญQ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ธุรกิจและการคNา รองลงมาเปXน

ขNาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรรม ตามลำดับ สQวนใหญQนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/

รายไดNโดยเฉล่ียตQอครอบครัว ตQอป5 ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉล่ียตQอครอบครัว ๓ คน 

๓. โอกาสและขNอจำกัดของโรงเรียน 

               ๓.๑ โรงเรียนตั้งอยูQในพื้นที่ชุมชนที่ใกลNกับหนQวยงานภาครัฐและเอกชน มีการคมนาคมสะดวก 

ผูNปกครองมีอาชีพและรายไดNที่แนQนอนประกอบกับมีการศึกษาจึงสามารถใหNการสนับสนุนการจัดการศึกษาไดN 

ชุมชนมีเจตคติที่ดีใหNการยอมรับสถานศึกษา มีความพรNอมที่จะใหNการสนับสนุนดNานการจัดการศึกษา เยาวชนไดNรับ

การสQงเสริมสุขภาวะอนามัยใหNเปXนไปตามเกณฑaมาตรฐาน ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี คQานิยม ความเชื่อ อีกท้ัง

โรงเรียนไมQอยูQในสภาพชุมชนท่ีมีการแพรQระบาดของสารเสพติด จึงมีสQวนสQงเสริมพฤติกรรมของผูNเรียนในทางท่ีดี  

๙ 



 ๑๗ 

               ๓.๒ โรงเรียนตั ้งอยู Qในพื ้นที ่จำกัดทำใหNโรงเรียนไมQสามารถขยายการบริการทางการศึกษา             

ใหNสอดคลNองกับความตNองการของชุมชนไดN  
 

๑๐. โครงสร*างหลักสูตรสถานศึกษา 

  โรงเรียนสงวนหญิง  มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  ๒  หลักสูตร คือ    

   -หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตNน จัดเปXนหNองเรียนปกติ และหNองเรียนพิเศษ (โครงการจัด 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปXนภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการหNองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตรa ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (SMART CLASS) 

   -หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเปXนหNองเรียนปกติมี ๕ แผนการเรียน คือแผน 

การเรียน วิทยาศาสตรa – คณิตศาสตรaแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตรaแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – 

ภาษาจีนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุdน แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษาและหNองเรียนพิเศษ 

โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อสQงเสริมความสามารถดNานภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : 

IEP) และโครงการหNองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรaคณิตศาสตรaเทคโนโลยีและส่ิงแวดลNอม 

โรงเรียนสงวนหญิง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยโรงเรียนไดNจัดสัดสQวนสาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๑. แหล9งเรียนรู* ภูมิปpญญาท*องถ่ิน 

๑๑.๑ หNองสมุด 

หNองสมุด มีพื้นที่ขนาด ๓๘๔ ตารางเมตร หนังสือในหNองสมุดมีจำนวน ๓๓,๗๘๕ เลQม มีวารสาร/

หนังสือพิมพa ใหNบริการจำนวน ๑๒๐ ฉบับ/วัน/สัปดาหa/เดือน การสืบคNนหนังสือและการยืม-คืน ใชNระบบ

หNองสมุดอัตโนมัติ มีเครื่องคอมพิวเตอรaใหNบริการสืบคNนเทคโนโลยีสารสนเทศในหNองสมุด จำนวน ๒๐ เครื่อง    

๑๐ 



 ๑๘   

มีจำนวนผูNเรียนที่ใชNหNองสมุด (ในป5การศึกษาที่รายงาน) เฉลี ่ย ๗๒๐ คนตQอวัน คิดเปXนรNอยละ ๒๖.๙๘            

ของผูNเรียนท้ังหมด มีการใหNบริการหNองสมุดแกQชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลภายนอกมาใชNบริการ เฉล่ีย ๕๗ คนตQอป5  

๑๑.๒ หNองปฏิบัติการ มีท้ังหมด ๓๑ หNอง จำแนกเปXน 

๑) หNองปฏิบัติการวิทยาศาสตรa  จำนวน ๑๒ หNอง 

๒) หNองปฏิบัติการคอมพิวเตอรa  จำนวน ๔ หNอง 

๓) หNองปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน ๖ หNอง 

๔) หNองคหกรรม    จำนวน ๓ หNอง  

๕) หNองนาฏศิลป£   จำนวน ๒ หNอง 

๖) หNองศิลปะ    จำนวน ๒ หNอง 

๗) หNองดนตรีไทย   จำนวน ๑ หNอง 

๘) หNองดนตรีสากล   จำนวน ๑ หNอง 

๑๑.๓ เคร่ืองคอมพิวเตอรa มีท้ังหมด จำนวน ๖๑๙ เคร่ือง จำแนกเปXน 

๑) ใชNเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน ๒๗๗ เคร่ือง 

    กลุQมสาระการเรียนรูNวิทยาศาสตรa  จำนวน ๕ เคร่ือง 

    กลุQมสาระการเรียนรูNคณิตศาสตรa จำนวน ๑ เคร่ือง 

    กลุQมสาระการเรียนรูNภาษาตQางประเทศ จำนวน ๒๒ เคร่ือง 

    กลุQมสาระการเรียนรูNภาษาไทย  จำนวน ๔ เคร่ือง 

    กลุQมสาระการเรียนรูNสังคมศึกษาฯ จำนวน ๑๘ เคร่ือง  

    กลุQมสาระการเรียนรูNการงานอาชีพฯ จำนวน ๒๐๓ เคร่ือง 

    กลุQมสาระการเรียนรูNศิลปะ  จำนวน ๘ เคร่ือง 

    กลุQมสาระการเรียนรูNสุขศึกษาฯ  จำนวน ๒ เคร่ือง 

    กิจกรรมพัฒนาผูNเรียน   จำนวน ๑ เคร่ือง 

    โครงการหNองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรaฯ (Smart class) จำนวน ๑ เคร่ือง 

    โครงการหNองเรียน English Program (EP) จำนวน ๑๑ เคร่ือง 

    โครงการหNองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรaฯ (SMTE) จำนวน ๑ เคร่ือง 

๒) ใชNเพ่ือใหNบริการสืบคNนขNอมูลทางอินเทอรaเน็ต จำนวน ๓๒๔ เคร่ือง 

    หNองศูนยaส่ือประสมโรงเรียนสงวนหญิง มีคอมพิวเตอรaบริการผูNเรียนท้ังหมด ๕๓ เคร่ือง  

โดยมีจำนวนผูNเรียนท่ีใชNบริการสืบคNนขNอมูลทางอินเตอรaเน็ตเฉล่ีย ๑,๘๕๑ คร้ังตQอวัน  

    หNองสืบคNนและหNองสมุดโครงการหNองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรaตามแนวทางสสวท. และสอวน. 

มีคอมพิวเตอรaบริการผูNเรียนทั้งหมด ๔๒ เครื่อง โดยมีจำนวนผูNเรียนที่ใชNบริการสืบคNนขNอมูลทางอินเตอรaเน็ตเฉล่ีย 

๘๖ คร้ังตQอวัน  

      หNองสมุดโครงการ English Program มีคอมพิวเตอรaบริการผูNเรียนทั้งหมด ๒๔ เครื่อง 

โดยมีจำนวนผูNเรียนท่ีใชNบริการสืบคNนขNอมูลทางอินเตอรaเน็ตเฉล่ีย ๑๐ คร้ังตQอวัน  

๑๑ 



 ๑๙ 

      หNองสืบคNนกลุ Qมสาระการเรียนรู Nวิทยาศาสตรa มีคอมพิวเตอรaบริการผู Nเรียนทั ้งหมด              

๓ เคร่ือง โดยมีจำนวนผูNเรียนท่ีใชNบริการสืบคNนขNอมูลทางอินเตอรaเน็ตเฉล่ีย ๑๕๗ คนตQอวัน  

               หNองสืบคNนกลุQมสาระการเรียนรูNการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอรaบริการผูNเรียน

ท้ังหมด ๑๙๒ เคร่ือง โดยมีจำนวนผูNเรียนท่ีใชNบริการสืบคNนขNอมูลทางอินเตอรaเน็ตเฉล่ีย ๗๒๐ คนตQอวัน 

      หNองสืบคNนกลุQมสาระการเรียนรูNสุขศึกษาฯ มีคอมพิวเตอรaบริการผูNเรียนทั้งหมด ๓ เครื่อง 

โดยมีจำนวนผูNเรียนท่ีใชNบริการสืบคNนขNอมูลทางอินเตอรaเน็ตเฉล่ีย ๑๕ คนตQอวัน 

      หNองสืบคNนโครงการหNองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa เทคโนโลยี และสิ่งแวดลNอม 

(SMTE) มีคอมพิวเตอรaบริการผู Nเรียนทั ้งหมด ๗ เครื ่อง โดยมีจำนวนผู Nเรียนที ่ใชNบริการสืบคNนขNอมูล                

ทางอินเตอรaเน็ตเฉล่ีย ๕ คนตQอวัน 

๓) ใชNเพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน ๑๘ เคร่ือง 

     สำนักงานฝdายบริหารงบประมาณและงานบุคคล   จำนวน ๕ เคร่ือง 

     สำนักงานฝdายบริหารวิชาการ    จำนวน ๗ เคร่ือง 

     สำนักงานฝdายบริหารกิจการนักเรียน           จำนวน ๔ เคร่ือง 

     สำนักงานฝdายบริหารท่ัวไป    จำนวน ๒ เคร่ือง 
 

๑๑.๔ แหลQงเรียนรูNภายในโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหล9งเรียนรู* สถิติการใช*จำนวนคร้ัง/ปf 

๑ 

๒ 

๓ 

ศูนยaส่ือประสม 

หNองสมุด 

ห"องสืบค"นของโครงการห"องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร9ตามแนวทางสสวท. และสอวน. 

๓๒๕,๗๗๖ คร้ัง/ป5 

๑๒๖,๗๒๐ คนตQอป5 

๑๕,๑๓๖ คร้ัง/ป5 
 

 ๑๑.๕ แหลQงเรียนรูNภายนอกโรงเรียน 

แหล9งเรียนรู*อำเภอต9างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน (แหล9ง) สถิติการใช*จำนวนคร้ัง/ปf (ในภาพรวม) 

อำเภอเมือง ๑๘ ๒๓ 

อำเภอศรีประจันตa ๒ ๒ 

อำเภออูQทอง ๒ ๒ 

อำเภอหนองหญNาไซ ๑ ๑ 

 

๑๑.๖ ภูมิป�ญญาทNองถิ่น ปราชญaชาวบNาน ผูNทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาใหNความรูNแกQครู 

ผูNเรียน ในป5การศึกษา ๒๕๖๑ ไดNแกQ นายทองเหมาะ แจQมแจNง โดยมาใหNความรูNเร่ือง เกษตรอินทรียa วิถีชาวนา  

 

 

 

๑๒ 



 ๒๐   

๑๒. ผลงานดีเด9นในรอบปfท่ีผ9านมา 

 ๑๒.๑ ผลงานดีเดQน 

                  รางวัลสถานศึกษา/ผูNบริหาร/ครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๓ 



 ๒๑ 

                  รางวัลนักเรียนป5การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒.๒ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเนNน                  

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ไดNแกQ กิจกรรม ASEAN DAY และกิจกรรมสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปfท่ีผ9านมา ปfการศึกษา ๒๕๖๐  

      ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 

5กำลังพัฒนา  5ปานกลาง  5ดี  5ดีเลิศ  5ยอดเย่ียม 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูNเรียน ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนNนผูNเรียนเปXนสำคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๔ การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ดีเลิศ 

ü 

๑๔ 



 ๒๒   

จุดเด9น 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู*เรียน 

ผูNเรียนมีพัฒนาการของทักษะทางภาษาทุกคน สามารถใชNเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูNไดNดNวย

ตนเอง สQงผลใหNผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูNเรียนอยูQในระดับยอดเยี่ยม ผูNเรียนมีความรูNและทักษะจำเปXนตาม

หลักสูตรเฉล่ียท้ัง ๘ กลุQมสาระการเรียนรูN มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมิน

การอQาน คิดวิเคราะหa และเขียนเปXนไปตามเกณฑa และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวQาระดับชาติ ทุกกลุQมสาระที่มีการทดสอบและตQอเนื่อง ผูNเรียนมีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคaตามหลักสูตรรNอยละ ๑๐๐ ไดNระดับยอดเยี่ยม ผูNเรียนมีความกNาวหนNาจากพื้นฐาน

เดิมในแตQละป5ในดNานความรู NความเขNาใจและทักษะตQางๆ ตามหลักสูตรอยQางเปXนรูปธรรมและตQอเนื ่อง                

มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะหa คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

แกNป�ญหาและนำไปประยุกตaใชNในสถานการณaตQางๆ อยQางเหมาะสม ผูNเรียนมีความประพฤติดNานคุณธรรม 

จริยธรรม คQานิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากำหนด ปรากฏชัดเจนโดยไมQขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูNอื่นและมีมนุษยสัมพันธaดี ผูNเรียนมีสุขภาพรQางกาย

แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสQวนสูงตามเกณฑa มีเปXนผูNสุภาพ เรียบรNอย จนเปXนเอกลักษณaของ

สถานศึกษาเปXนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความเรียบรNอย ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของ

สังคม มีอารมณa และสุขภาพจิตใหNดีอยูQเสมอ มีสQวนรQวมในการอนุรักษaทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอม

อยQางเปXนรูปธรรมและอยูQรQวมกันดNวยดี ในครอบครัว ชุมชน และสังคม  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยQางเปXนระบบ โรงเรียนไดNใชNเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 

เชQน การประชุมแบบมีสQวนรQวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุQม เพื่อใหNทุกฝdายมีสQวนรQวมในการ

กำหนดวิสัยทัศนa พันธกิจ เป�าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจำป5ที ่สอดคลNองกับผลการจัดการศึกษา สภาพป�ญหา ความตNองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา ที่มุQงเนNนการพัฒนาใหNผูNเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูNตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูNสอน

สามารถจัดการเรียนรู NไดNอยQางมีคุณภาพ โรงเรียนมีโครงสรNางองคaกรและระบบการกำกับดูแลองคaกร 

(GOVENANCE system) โรงเรียน สงวนหญิง แบQงโครงสรNางการบริหารงานเปXน ๕ ฝdาย ไดNแกQ ฝdายบริหาร

งบประมาณและงานบุคคล ฝdายบริหารวิชาการ ฝdายบริหารกิจการนักเรียน ฝdายบริหารท่ัวไป และฝdายแผนงาน

และประกันคุณภาพทางการศึกษา มีระบบการติดตาม และรายงานจากโรงเรียนไปยังหนQวยงานตNนสังกัด        

ทุกระดับการบริหารจัดการศึกษา ผู Nบริหาร ยึดหลักการบริหารตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Quality 

Procedure : QP) และดำเนินงานตามคู Qม ือการปฏิบัต ิงาน (Work Instruction : WI) ที ่ม ีกระบวนการ

ปฏิบัติงานสอดคลNองกับระบบบริหารงานคุณภาพ PDCA และหลักธรรมาภิบาล มีระบบการรายงานผลการจัด

การศึกษาของโรงเรียน โดยการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดNวยระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal 

Quality Audit) ดNวยเอกสารรายงาน การประชุมสัมมนา และการ ส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสa  

 

๑๕ 



 ๒๓ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ 

ครูจัดกิจกรรมใหNผูNเรียนไดNฝ§กทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปXน ทำเปXน           

รักการอQาน และแสวงหาความรู Nจากสื ่อเทคโนโลยีดNวยตนเองอยQางเปXนรูปธรรมและตQอเนื ่องไดNเรียนรูN                 

โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูNและทักษะดNานตQางๆ ครูมีความตั้งใจ มุQงมั่นในการพัฒนาการสอน         

โดยจัดกิจกรรมใหNผูNเรียนไดNเรียนรูN โดยการคิด ไดNปฏิบัติจริง มีการใหNวิธีการ และแหลQงเรียนรูNที่หลากหลาย         

ใหNผูNเรียนแสวงหาความรูNจากสื่อเทคโนโลยีดNวยตนเองอยQางตQอเนื่อง ผูNเรียนมีสQวนรQวมในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลNอมท่ีเอ้ือตQอการเรียนรูN  

มาตรฐานท่ี ๔ การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

โรงเรียนใหNความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนNนการสรNาง         

ความเขNาใจและใหNความรูNดNานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝdายท่ีเกี่ยวขNองท่ีชัดเจน

เปXนประโยชนaในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เนNนการ         

มีสQวนรQวมดำเนินการในรูปของคณะกรรมการสรNางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหNกับ

บุคคลท่ีเก่ียวขNองทุกระดับ  

 

จุดควรพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู*เรียน 

ผูNเรียนยังตNองไดNรับการพัฒนาใหNตระหนักและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชNในการ

ดำเนินชีวิต อีกทั้งใชNแหลQงเรียนรูNในทNองถิ่นใหNกวNางขวางและเกิดประโยชนaตQอผูNเรียนอยQางแทNจริง และผูNเรียน 

ยังตNองสามารถสรNางความรูNไดNดNวยตนเองดNวยการใชNสื่อและแหลQงเรียนรูNที่เหมาะสม ผูNเรียนตNองไดNรับการ         

ฝ§กปฏิบัติกิจกรรมที่เปXนนามธรรมใหNเปXนรูปธรรมมากขึ้น สามารถพัฒนาไปสูQกระบวนการที่สมบูรณa ตQอเนื่อง 

และยั่งยืน ผูNเรียนควรไดNรับการสQงเสริมใหNรQวมกิจกรรมและแสดงออกอยQางเหมาะสมและทั่วถึง ออกกำลังกาย

ตามความถนัด พรNอมทั้งการมีสQวนรQวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ             

ใหNเพียงพอกับผูNเรียนติดตามประเมินผล ตลอดจนควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาผูNเรียนท่ีมีทักษะดี แลNวใหNมี

โอกาสไดNแสดงออกและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และใหNความชQวยเหลือผูNเรียนที่ยังขาดทักษะในการแสวงหา

ความรูNดNวยตนเอง เป�ดโอกาสใหNผู NเรียนนำเสนอผลงานหรือสรNางรายไดNจากงานที่ลงมือทำ เพื่อใหNผู Nเรียน          

เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพสุจริต  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สQงเสริมการทำงานเปXนทีมของฝdายบริหารใหNมากขึ้น กำกับดูแลการดำเนินงานในระบบคุณภาพ            

ใหNครบถNวน ตามกระบวนการและมาตรฐานที ่กำหนด ควรใชNระบบสารสนเทศเปXนเครื ่องมือกำหนด               

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา กำหนดแนวทางและเป�าหมายการพัฒนางานของผู Nบริหาร                    

ใหNชัดเจนและตQอเนื่องปรับปรุง แนวปฏิบัติการมีสQวนรQวมระหวQางโรงเรียนกับชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพ       

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหNชัดเจน ประชาสัมพันธaใหNผูNปกครองและชุมชนไดNทราบขQาวสารของโรงเรียน

โดยสม่ำเสมอ  

๑๖ 



 ๒๔   

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ 

ควรนิเทศและพัฒนาบุคลากรใหNใชNมาตรฐานและตัวชี้วัดเปXนเป�าหมายในการประเมินผล ดNานความรูN 

สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคaตามหลักสูตร ใหNครูใชNสารสนเทศเปXนฐานขNอมูลในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูควรจัดการเรียนรูNควบคูQไปกับการวัดและประเมินผลที่สอดคลNองกับการจัดการ

เรียนรูNและมีบันทึกผลหลังสอนท่ีแสดงผลไดNตามสภาพจริง  

มาตรฐานท่ี ๔ การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

จัดทำโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการใหNมีความเชื่อมโยงกับเป�าหมายของการพัฒนาและ

จุดเนNนของโรงเรียนใหNชัดเจนมากขึ้น พัฒนาระบบสารสนเทศใหNครอบคลุมทุกงานในโรงเรียนและสามารถใชN

งานไดNจริง จัดกิจกรรมพัฒนาการใชNเครือขQายการเรียนรูNและแหลQงเรียนรูNที่แสดงใหNเห็นถึงการมีสQวนรQวมของ

ชุมชน และภูมิป�ญญาทNองถิ่นใหNมากยิ่งขึ้นและอยQางตQอเนื่องทำใหNเกิดสังคมแหQงการเรียนรูNอยQางกวNางขวาง 

ป�จจุบันไดNพัฒนาแหลQงเรียนรูNในเว็บไซตa โรงเรียนในรูปแบบของ KM คุณครูโรงเรียนสงวนหญิง เปXนเว็บเพจ

ของคุณครูแตQละทQานที่นำความรูNทั้งในและนอกบทเรียนมารวบรวมไวNและควรพัฒนาอยQางตQอเนื่อง พัฒนา

เครือขQายอินเตอรaเน็ตใหNมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหNการเขNาถึงขNอมูลและสารสนเทศของผูNเรียนและ

บุคลากรเปXนไปอยQางมีประสิทธิภาพ  
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให*สูงข้ึน 

 จากการประเมินตนเองในป5การศึกษา ๒๕๖๐ มีผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๓ และ ๔ อยูQในระดับ

ดีเลิศ ซึ่งตNองพัฒนาโรงเรียนจึงวางแผนเพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานดังกลQาว อNางอิงจากขNอมูลในสQวน         

จุดควรพัฒนา ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ   
๑. ฝdายบริหารวิชาการมีการตรวจติดตามโครงการท่ี ๗ โครงการสQงเสริมครูใหNมีความสามารถในการ 

จัดการเรียนการสอนอยQางมีประสิทธิภาพและเนNนผูNเรียนเปXนสำคัญ ในกิจกรรมครูนิเทศครู และกิจกรรมนิเทศ

ภายใน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และนำผลการนิเทศการสอนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สQงเสริม

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชNเพิ่มขึ้น ฝ§กปฏิบัติ เนNนการเรียนจากการลงมือทำเพิ่มข้ึน 

พัฒนาใหNผู Nเรียนที ่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ำมีจำนวนนNอยลง สQงเสริมและใหNโอกาสการแสดงทักษะ              

ทางวิชาการสูQความเปXนเลิศมากย่ิงข้ึน และสQงเสริมใหNตระหนักวQาการเรียนรูNเปXนรากฐานความรูNสูQอาชีพในอนาคต 

๒. วิเคราะหaความเช่ือมโยงผลการนิเทศครูผูNสอนในรายวิชาตQางๆ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ  

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติเปXนขNอมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูN โดยการ

ทำวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูNเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๓. สQงเสริมใหNครูพัฒนาตนเองใหNมีความสามารถในการจัดการเรียนรูN เพ่ิมเทคนิคในการจัดการเรียนรูN         

ท่ีสQงเสริมใหNผูNเรียนมีทักษะการคิดตามธรรมชาติของรายวิชา และนำกระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงมา

ใชNมากย่ิงข้ึน 

 

๑๗ 



 ๒๕ 

มาตรฐานท่ี ๔ การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

๑. ปรับประสิทธิภาพของกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการใหNมีความเช่ือมโยงกับเป�าหมายของการ 

พัฒนาและจุดเนNนของโรงเรียนใหNสูงข้ึน  

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศใหNครอบคลุมทุกงานในโรงเรียนและสามารถใชNงานไดNจริง และเปXนป�จจุบัน 

๓. สQงเสริมการใชNเครือขQายการเรียนรูNและแหลQงเรียนรูNท่ีแสดงใหNเห็นถึงการมีสQวนรQวมของชุมชน และ 

ภูมิป�ญญาทNองถ่ินใหNมากข้ึน 

๔. สQงเสริมใหNครูทุกกลุQมสาระกลุQมสาระการเรียนรูNรQวมกันสรNางและพัฒนา KM ครูโรงเรียนสงวนหญิงใหNมี 

ใหNมีขNอมูลท่ีเปXนป�จจุบันและพัฒนาจำนวนขององคaความรูNใหNเพียงพอและพรNอมเปXนแหลQงคNนควNาขNอมูลของผูNเรียน 

๕. พัฒนาเครือขQายอินเตอรaเน็ตใหNมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือใหNครูบุคลากรและผูNเรียนเขNาถึง 

ขNอมูลและสารสนเทศและแหลQงเรียนรูNไดNอยQางมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรูNท่ีเนNนการพัฒนาผูNเรียนเปXนรายบุคคลใหNซัดเจนข้ึน  

๒. การสQงเสริมใหNครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรูNโดยเนNนผูNเรียนเปXนสำคัญ การจัดทำ         

การวิจัยในข้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผูNเรียนใหNสามารถเรียนรูNไดNเต็มศักยภาพ  

๓. การพัฒนาบุคลากรโดยสQงเขNารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูNในงานที่ไดNรับมอบหมาย ติดตามผล

การนำไปใชNและผลท่ีเกิดกับผูNเรียนอยQางตQอเน่ือง  

๔. การพัฒนาสถานศึกษาใหNเปXนสังคมแหQงการเรียนรูNของชุมชน  

๕. การนิเทศและพัฒนาบุคลากรใหNใชNมาตรฐานและตัวชี ้ว ัดเปXนเป�าหมายในการประเมินผล             

ดNานความรูN สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคaตามหลักสูตร  

๖. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการใหNมีความเชื่อมโยงกับเป�าหมายของการพัฒนา 

และจุดเนNนของโรงเรียนใหNชัดเจนมากข้ึน  

๗. การพัฒนาระบบสารสนเทศใหNครอบคลุมทุกงานในโรงเรียนและสามารถใชNงานไดNจริง  

๘. การจัดกิจกรรมพัฒนาการใชNเครือขQายการเรียนรูNและแหลQงเรียนรูNที่แสดงใหNเห็นถึงการมีสQวนรQวม

ของชุมชน และภูมิป�ญญาทNองถ่ินใหNมากย่ิงข้ึนและอยQางตQอเน่ืองทำใหNเกิดสังคมแหQงการเรียนรูNอยQางกวNางขวาง  

 

ความต*องการและการช9วยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผูNสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูNท่ีสอดคลNองกับการพัฒนาผูNเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  

๒. การสรNางขNอสอบท่ีสอดคลNองกับมาตรฐานการเรียนรูNตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA  

 

 

 

 

 

๑๘ 



 ๒๖   

๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ9มตัวบ9งช้ี 

      ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได1 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ9มตัวบ9งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ6งชี้ที่ ๑ ผู>เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี ๑๐.๐๐ ๙.๗๑ ดีมาก 

ตัวบ6งชี้ที่ ๒ ผู>เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค6านิยมที่พึงประสงคS ๑๐.๐๐ ๙.๖๔ ดีมาก 

ตัวบ6งชี้ที่ ๓ ผู>เรียนมีความใฝVรู> และเรียนรู>อย6างต6อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๐ ดีมาก 

ตัวบ6งชี้ที่ ๔ ผู>เรียนคิดเปYน ทำเปYน  ๑๐.๐๐ ๘.๘๘ ดี 

ตัวบ6งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู>เรียน ๒๐.๐๐ ๑๓.๘๐ ดี 

ตัวบ6งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน>นผู>เรียนเปYนสำคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ6งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ6งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต>นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๘๑ ดีมาก 

กลุ9มตัวบ9งชี้อัตลักษณA    

ตัวบ6งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให>บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศนS  พันธกิจ และ 

              วัตถุประสงคSของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ6งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน>นและจุดเด6นที่ส6งผลสะท>อนเปYนเอกลักษณSของ  

                 สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ9มตัวบ9งชี้มาตรการส9งเสริม    

ตัวบ6งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส6งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ6งชี้ที่ ๑๒ ผลการส6งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน

และพัฒนาสู6ความเปYนเลิศ ที่สอดคล>องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๐๔ ดีมาก 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค6าเฉลี่ย ๙๑.๐๔   

ผลการรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 

 -  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ6งชี้  ตั้งแต6  ๘๐  คะแนนขึ้นไป   þ  ใช6  ¨  ไม6ใช6 

 -  มีตัวบ6งชี้ที่ได>ระดับดีขึ้นไปอย6างน>อย  ๑๐  ตัวบ6งชี้  จาก  ๑๒  ตัวบ6งชี ้ þ  ใช6  ¨  ไม6ใช6 

 -  ไม6มีตัวบ6งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต>องปรับปรุงหรือต>องปรับปรุงเร6งด6วน þ  ใช6  ¨  ไม6ใช6 

    สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

               þ  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ¨  ไม6สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

๑๙ 



 ๒๗ 

ข*อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ด*านผลการจัดการศึกษา 

  ๑) ผูNเรียนควรไดNรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ในกลุQมสาระการเรียนรูNวิทยาศาสตรa

และคณิตศาสตรa ซึ่งต่ำกวQาระดับดี โดยครูทุกคนทุกกลุQมสาระการเรียนรูN และทุกระดับชั้นควรรQวมกันวิเคราะหaผลการ

ทดสอบระดับชาติ ฉบับที่ ๒ เพื่อหาจุดอQอนของผูNเรียนเปXนมาตรฐานการเรียนรูNนำขNอมูลมาจัดแผนการจัดการเรียนรูN  

กิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการสอนซQอมเสริมเนNนในกลุ Qมสาระที ่มีผลสัมฤทธิ ์ต่ำกวQาคะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ วัดและประเมินผลการเรียนรูNที่สอดคลNองกับมาตรฐานการเรียนรูNและตัวชี้วัดตามหลักสูตร รวมท้ัง              

นำแบบทดสอบระดับชาติมาใหNผู NเรียนไดNฝ§กปฏิบัติอยQางสม่ำเสมอ โดยกำหนดเป�าหมายการพัฒนาการทดสอบ

ระดับชาติระดับดีใหNสูงข้ึนทุกกลุQมสาระการเรียนรูNและทุกป5การศึกษา 

  ๒)  สถานศึกษาควรสQงเสริมการเผยแพรQผลผลิตของกิจกรรมชุมนุมใหNแพรQหลาย เพื่อใชNประโยชนaไดN

จริง เชQนเดียวกับน้ำจุลินทรียa ส.ญ. มีการผลิตโดยชุมนุมจุลินทรียaรักสิ่งแวดลNอม แตQเมื่อเกิดป�ญหาสิ่งแวดลNอมเรื่อง

กลิ่นในโรงเรียน จึงนำมาใชNเพื่อแกNป�ญหา ซึ่งเมื่อมีผลิตภัณฑaที่มีคุณภาพผลิตโดยผูNเรียนในโรงเรียน จึงควรนำมาใชN

กQอนที่จะเกิดป�ญหา และเผยแพรQความรูNของชุมนุมและโครงงานของผูNเรียนสูQชุมชน พัฒนาใหNเปXนนวัตกรรม ๑ 

สถานศึกษาหลายผลิตภัณฑaไดN 

 ด*านการบริหารจัดการศึกษา 

  ผูNบริหารมีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพดีอยูQแลNว แตQควรพัฒนาระบบ

การบริหารของสถานศึกษาและเผยแพรQใหNสถานศึกษาอื่นนำไปเปXนแบบอยQางที่ดี โดยเฉพาะอยQางยิ่งการพัฒนาการ

บริหารวิชาการใหNสามารถพัฒนาผูNเรียนใหNมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูQในระดับดีมากตQอไป 

 ด*านการจัดการเรียนการสอน 

  ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเนNนผูNเรียนเปXนสำคัญที่ดีอยูQแลNว แตQ

ไดNรับการนิเทศ ติดตามชQวยเหลือใหNสามารถสรุปป�ญหาและอุปสรรคในภาคเรียนที่ผQานมาในบันทึกหลังสอน เพื่อเปXน

ฐานขNอมูลในการพัฒนาผูNเรียนในแตQละภาคเรียน วิเคราะหaผลการประเมิน และนำมาใชNในการซQอมเสริมอยQางตQอเนื่อง 

และควรออกแบบการเรียนรู Nที ่เนNนกระบวนการคิดใหNมากขึ ้น และสQงเสริมใหNสามารถแสวงหาความรู Nจากสื ่อท่ี

หลากหลายดNวยตนเอง  

 ด*านการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในที่เปXนระบบและมีการพัฒนาการที่ดีอยู QแลNว แตQควร

พัฒนาการจัดทำโครงการใหNสอดคลNองกับเป�าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกโครงการ  โดยนำเป�าหมายใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกโครงการ และกำหนดวัตถุประสงคaที่สอดคลNองกับเป�าหมายของโครงการนั้นๆ พรNอม

ทั้งกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูNเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลNองกับวัตถุประสงคa

และเป�าหมายดังกลQาว โดยใชNขNอมูลสารสนเทศจากรายงานการประเมินตนเองในป5ท่ีผQานมา  
 

 

 

 

๒๐ 



 ๒๘   

 นวัตกรรมหรือตัวอย9างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปSนประโยชน\ต9อสังคม 

  สถานศึกษาทำโครงการแลกเปลี่ยนผูNเรียนสงวนหญิงกับผูNเรียนในรัฐทัสมาเนีย ประเทศ

ออสเตรเลียทุกป5การศึกษา ทำบันทึกขNอตกตลงรQวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยทัสมาเนีย ประเทศ

ออสเตรเลีย และโรงเรียนมัธยมศึกษา ๕ โรงเรียน ในรัฐทัสมาเนีย และโรงเรียนมัธยม ๑ โรงเรียน ในรัฐ

วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ โรงเรียน ในประเทศสิงคโปรa 

  สถานศึกษาทำโครงการการศึกษาทางไกลระหวQางโรงเรียนมัธยมปลายในไทยและอเมริกา 

ผQานโปรแกรมสไกป£ (Skype) 

  ผลการดำเนินงานกระตุNนและสรNางแรงจูงใจใหNผูNเรียนตั้งใจเรียน และเรียนรูNดNวยตนเองมากข้ึน 

ตามแนวทางการพัฒนาคนไทยยุคใหมQ  
 

จุดเด9น 

  ๑. ผูNเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีน้ำหนักสQวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑa         

มีสุขนิสัยที่ดี มีสุนทรียภาพทางดNานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และคQานิยมที่พึงประสงคa        

มีระเบียบวินัย เปXนลูกที่ดีของพQอแมQ ผูNปกครอง เปXนผูNเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความุQงมั่นในการเรียน ใฝdรูN           

ใฝdเรียน รักการเรียนรูN รูNจักการบำเพ็ญประโยชนaตQอสังคม มีอัตลักษณa สุภาพ เรียบรNอย มีความรูN คูQคุณธรรม 

เปXนเอกลักษณaของสถานศึกษา สถานศึกษาดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียในโรงเรียน โดยใชNจุลินทรียa ส.ญ.  

เปXนโครงการพิเศษในแกNป�ญหาน้ำเสียจากหNองน้ำและทQอระบายน้ำทำใหNหมดป�ญหากลิ ่นรบกวน การ

ดำเนินงานเปXนแบบอยQางของการเปล่ียนแปลงท่ีดี 

  ๒. ผูNบริหารสามารถจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอยQางมีประสิทธิภาพ ดNวยการกำหนด

ขั้นตอนของการปฏิบัติไวNเปXนมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคูQมือการปฏิบัติงาน กำหนดวัตถุประสงคa ขอบขQาย

หนNาที่ ผูNรับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เปXนไปตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) การบริการงานยึดหลักประชาธิปไตย ใหNผูNรQวมงานไดNแสดงความ

คิดเห็น รับฟ�งความคิดเห็นของสQวนรวม และรQวมพิจารณาตัดสินใจ จัดบุคลากรใหNรับผิดชอบงานตามความรูN 

ความสามารถ จัดระบบการบริหารคลQองตัว โดยแบQงออกเปXน ๕ ฝdาย คือ ฝdายวิชาการ ฝdายงบประมาณและ

งานบุคคล ฝdายบริหารงานท่ัวไป ฝdายกิจการผูNเรียน และฝdายประกันคุณภาพภายใน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีบทบาทหนNาที่ใหNขNอเสนอแนะ สQงเสริม สนับสนุน และใหNความเห็นชอบ กำหนดนโยบายดNาน        

อัตลักษณaและเอกลักษณa ในรายงานประจำป5 สาระหลักสูตรสถานศึกษาใหNสอดคลNองกับความตNองการของ

ผูNเรียนและสังคม การวางแผน การดำเนินงาน และการปรับปรุงพัฒนา มีผลสอดคลNองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

  ๓. สถานศึกษามีการพัฒนาครูอยQางตQอเนื่องทุกป5ทั้งดNานความรูN ความสามารถ การทำงาน

ผลงานวิชาการ ครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนNาที่ มีความสามารถใชNเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชNในการเรียน 

การสอน ไดNรับรางวัลยกยQองจากหนQวยงานตQางๆ เชQน ผลการประกวดรางวัลทรงคุณคQา สพฐ. (OBEC 

๒๑ 



 ๒๙ 

AWARD) ครูผู NสอนดีเดQนจากคุรุสภาเขตพื้นที ่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ หนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ             

ครูผูNปฏิบัติงานดีเดQน จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เปXนตNน 

  ๔. สถานศึกษากำหนดผูNรับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศใหNเปXนหมวดหมูQ ถูกตNอง 

ครอบคลุม ทันสมัย มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปXนระยะ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานของสถานศึกษาป5ละ ๑ คร้ัง โดยทุกมาตรฐานใชNวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

ตามระบบหลักเกณฑa และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

  ๑. ผูNเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับต่ำกวQาเกณฑaในกลุQมสาระการเรียนรูN

วิทยาศาสตรa และกลุQมสาระการเรียนรูNสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานการเรียนรูNต่ำกวQา

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในกลุQมสาระการเรียนรูNคณิตศาสตรa ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ ๓ มาตรฐาน  ค ๖.๕ และ

มัธยมศึกษาป5ท่ี ๖ มาตรฐาน ค ๒.๓ กลุQมสาระการเรียนรูNวิทยาศาสตรa ระดับช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓ มาตรฐาน ว ๔.๒ 

กลุQมสาระการเรียนรูNสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ส ๑.๓ และ ส ๕.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ ๖ 

มาตรฐาน ส ๓.๒ และกลุQมสาระการเรียนรูNศิลปะ ระดับช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖ มาตรฐาน ศ ๑.๒ 

  ๒. ครูบางสQวนไมQไดNสรุปป�ญหาและอุปสรรคในภาคเรียนที ่ผQานมาในบันทึกหลังสอน            

การวิเคราะหaผลการประเมินและการนำมาใชNในการซQอมเสริมอยQางตQอเนื่อง และสอนแบบกระบวนการคิด    

นNอยกวQาการสอนแบบเนNนเน้ือหา 
 

๑๕. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช*ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย9างต9อเน่ือง 

ด*านการจัดการศึกษา 

๑) ผูNเรียนไดNรับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) ในกลุQมสาระการเรียนรูNวิทยาศาสตรa 

คณิตศาสตรa สังคมศึกษาฯ  ศิลปะและกลุQมสาระการเรียนรู Nอื ่นๆ  โดยโรงเรียนจัดใหNมีโครงการสQงเสริมผู Nเรียน               

ใหNมีความรูNและทักษะที่จำเปXนตามหลักสูตร ในกิจกรรมที่ ๑ จัดคาบติว วิทยa คณิต อังกฤษ ภาษาไทยและสังคม 

กิจกรรมที่ ๒ สQงเสริมพัฒนาศักยภาพดNานการทดสอบ O – NET กิจกรรมที่ ๓ เติมเต็มความรู Nสังคมศึกษาม.๓           

กิจกรรมที่ ๔ เติมเต็มความรูNมุ QงสูQ O – NET ม.๖ กิจกรรมที่ ๕ ติวภาษาอังกฤษ O – NET ม.๓ และ กิจกรรมที่ ๖            

ติวภาษาอังกฤษ O – NET, GAT ม.๖  

๒) โรงเรียนกำหนดใหNมีการสอนการสอนซQอมเสริมในทุกกลุQมสาระการเรียนรูN เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของผูNเรียน 

๓) ครูและบุคลากรจัดทำการวัดและประเมินผลการเรียนรูNท่ีสอดคลNองกับมาตรฐานการเรียนรูNและ 

ตัวช้ีวัดตามหลักสูตร   

๔) โรงเรียนกำหนดเป�าหมายการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) ดNวยการ 

ทำขNอตกลงกับครูและบุคลากรทุกกลุQมสาระการเรียนรูN เพื่อใหNผลการทดสอบในรายวิชาตQางๆ ระดับ ม.๓ และม.๖          

ในภาพรวมสูงกวQาคQาเฉล่ียระดับประเทศในทุกรายวิชา 

๒๒ 



 ๓๐   

๕) โรงเรียนสQงเสริมการเผยแพรQผลผลิตของกิจกรรมชุมนุม ผลงานจากการจัดการเรียนรูNรายวิชา IS  

รวมถึงมีการนำผลงานเผยแพรQความรูNภายในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ   

ด*านการบริหารจัดการศึกษา 

  โรงเรียนไดNรับการยอมรับในเร่ืองระบบการบริหารจัดการ  ทำใหNโรงเรียนตQาง  ๆท่ัวทุกภาคในประเทศ

เขNาศึกษาดูงานในฝdาย/กลุQม/งานของโรงเรียนอยQางตQอเนื่อง รวมถึงโรงเรียนเขNารับการประเมินสถานศึกษารางวัล

พระราชทานและไดNรับรางวัลในป5พ.ศ.๒๕๕๙ และเขNารับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑaรางวัลคุณภาพ 

OBECQA และไดNรางวัลในป5พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนไดNรับรางวัลที่มีระบบและกลไกลการประกันคุณภาพทางการศึกษา

และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญQพิเศษ

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในป5พ.ศ.๒๕๖๑ จากรางวัลดังกลQาวเปXนแสดงใหNเห็นวQาโรงเรียนมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีคุณภาพและสามารถเปXนแบบอยQางไดN 

 ด*านการจัดการเรียนการสอน 

๑) ฝdายบริหารวิชาการมีการตรวจติดตามโครงการท่ี ๗ โครงการสQงเสริมครูใหNมีความสามารถ 

ในการจัดการเรียนการสอนอยQางมีประสิทธิภาพและเนNนผูNเรียนเปXนสำคัญ ในกิจกรรมครูนิเทศครู และกิจกรรม

นิเทศภายใน ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง และนำผลการนิเทศการสอนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  

๒) สQงเสริมใหNครูพัฒนาตนเองใหNมีความสามารถในการจัดการเรียนรูN เพ่ิมเทคนิคในการจัดการ 

เรียนรู Nที ่สQงเสริมใหNผู Nเรียนมีทักษะการคิดตามธรรมชาติของรายวิชา  สามารถออกแบบการเรียนรู Nที ่เนNน

กระบวนการคิดมากขึ ้น และสQงเสริมใหNผู Nเรียนสามารถแสวงหาความรู Nจากสื ่อที ่หลากหลายดNวยตนเอง โดยมี           

โครงการที่ ๗ โครงการสQงเสริมครูใหNมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยQางมีประสิทธิภาพและเนNนผูNเรียน  

เปXนสำคัญ โครงการที่ ๑๐ โครงการความสามารถในการคิด และโครงการที่ ๑๑ โครงการสQงเสริมผูNเรียนใหNมีทักษะ          

ในการแสวงหาความรูNดNวยตนเอง รักการเรียนรูNและพัฒนาตนเองอยQางตQอเน่ือง 

 ด*านการประกันคุณภาพภายใน   

๑. โรงเรียนมีการปรับประสิทธิภาพของกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการใหNมีความเช่ือมโยงกับเป�าหมาย 

ของการพัฒนาและจุดเนNนของโรงเรียนใหNสูงข้ึน  

๒. โรงเรียนมีการนำขNอมูลสารสนเทศจากรายงานการประเมินตนเองในป5ท่ีผQานมา พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ใหNครอบคลุมทุกงานในโรงเรียนและสามารถใชNงานไดNจริง และเปXนป�จจุบัน  รวมถึงการนำผลการประเมินตนเอง

มาเปXนแนวทางในการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูNเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลNอง

กับวัตถุประสงคaและเป�าหมายของโรงเรียน 
 

๑๖. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปfของสถานศึกษา  

 ๑๖.๑ การบริหารจัดการศึกษา 

  โรงเรียนสงวนหญิง ไดNจัดแบQงโครงสรNางการบริหารงานเปXน ๔ ฝdายโดยแบQงเปXน ฝdายบริหาร

งบประมาณและงานบุคคล ฝdายบริหารวิชาการ ฝdายบริหารกิจการนักเรียน และฝdายบริหารท่ัวไป  

โดยผูNบริหารยึดหลักการบริหารท่ีมีกระบวนการปฏิบัติงานสอดคลNองกับวงจรคุณภาพ PDCA 

๒๓ 



 ๓๑ 

โครงสร*างการบริหารงานโรงเรียนสงวนหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖.๒ วิสัยทัศน\ พันธกิจ ยุทธศาสตร\ กลยุทธ\ จุดมุ 9งหมายเพื ่อการพัฒนา อัตลักษณ\ และ

เอกลักษณ\ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน\ 

โรงเรียนสงวนหญิงเปXนโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูQความเปXนเลิศภายในป5 ๒๕๖๒ 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ การจัดหลักสูตรและการเรียนรูNตามมาตรฐานสากล มาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. สQงเสริม พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรของโรงเรียน 

๓. สQงเสริมความเปXนเลิศทางวิชาการ ดNวยการบริหารจัดการแบบมีสQวนรQวมอยQางย่ังยืน 

๔. สQงเสริม พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเปXนสังคมแหQงการเรียนรูN 

เป}าประสงค\ 

๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลNองกับ 

ขNอกำหนดของเกณฑaรางวัลคุณภาพแหQงชาติ 

๒. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๓. ผูNเรียนมีคุณภาพตามเกณฑaมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๔. โรงเรียนเปXนสังคมแหQงการเรียนรูNภายใตNระบบประกันคุณภาพ 

กลยุทธ\ 

๑. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีสQวนรQวม 

๒. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๓. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูN 

๔. พัฒนาการจัดการศึกษาสูQความเปXนเลิศทางวิชาการ 

๕. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เปXนสังคมแหQงการเรียน 

อัตลักษณ\ของสถานศึกษา สุภาพ เรียบรNอย 

เอกลักษณ\ของสถานศึกษา มีความรูN คูQคุณธรรม 

๒๔ 



 ๓๒   

กลยุทธ\/เป}าหมายความสำเร็จ/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕ 



 ๓๓ 

ส#วนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนสงวนหญิง 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู*เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูNเรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคaของผูNเรียน 

ยอดเย่ียม (๕) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม (๕) 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ ยอดเย่ียม (๕) 

ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานโดยรวม  :  ยอดเย่ียม  

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู*เรียน 

ผลการประเมินด*านคุณภาพผู*เรียน                  ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

โรงเรียนสงวนหญิง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ โดยมีกระบวนการพัฒนาผูNเรียนท้ังดNานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและดNานคุณลักษณะที่พึงประสงคa        

ดNวยวิธีการที่หลากหลายเปXนไปตามศักยภาพของผูNเรียนและตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มุQงเนNนการ

พัฒนาผูNเรียนใหNสอดคลNองกับวิสัยทัศนaของโรงเรียนสงวนหญิง ดังนี ้ “โรงเรียนสงวนหญิงเปSนโรงเรียน

มาตรฐานสากล จัดการเรียนรู*ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

มุ9งสู9ความเปSนเลิศในปf ๒๕๖๒”    

ประเด็นการพิจารณา :  

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู*เรียน 

      ๑) มีความสามารถในการอ9าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนา และการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

๑) โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกฝdายตามโครงสรNางการบริหารงาน   

๒) ฝdายบริหารวิชาการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและคูQมือการปฏิบัติงานวิชาการ 

เพ่ือใชNสQงเสริมพัฒนาและประเมินความสามารถในการอQาน เขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

๓) ผูNเรียนไดNรับการพัฒนาทักษะการอQาน เขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณจาก 

กิจกรรมการเรียนรู Nทุกกลุ Qมสาระการเรียนรู N สำหรับการประเมินความสามารถในการอQาน เขียน และ               

การส่ือสาร ดำเนินการโดยวิธีการตQางๆ ดังน้ี   

 

 

 

๒๖ 



 ๓๔   

- ครูผูNสอนกลุQมสาระการเรียนรูNภาษาไทย เปXนผูNประเมินการรูNเร่ืองการอQาน  

(PISA) ของผูNเรียนระดับชั้น ม.ตNน, ประเมินบันทึกกิจกรรมสQงเสริมการอQานของผูNเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖, ประเมิน

ความสามารถในการอQาน คิด วิเคราะหaและเขียน ขNอที่ ๑, ๒ และ ๕ รายวิชาภาษาไทยของผูNเรียนชั้น ม.๑ – ม.๖, 

ประเมินสมรรถนะของผูNเรียนดNานการส่ือสารของผูNเรียน ช้ัน ม.๑ – ม.๖  

- ครูผูNสอนกลุQมสาระการเรียนรูNภาษาตQางประเทศเปXนผูNประเมินความสามารถ       

ในการอQาน เขียนและการสื่อสาร โดยประเมินความสามารถในการอQาน คิด วิเคราะหaและเขียนภาษาอังกฤษ

ของผูNเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ และประเมินสมรรถนะของผูNเรียนดNานการส่ือสารของผูNเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖   

๔) ผูNเรียนไดNรับการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณจากกิจกรรมการเรียนรูN รายวิชาในกลุQม 

สาระการเรียนรูNคณิตศาสตรa รายวิชาในกลุQมสาระการเรียนรูNวิทยาศาสตรa รายวิชาในกลุQมสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ซึ่งครูผูNสอนกลุQมสาระการเรียนรูNคณิตศาสตรaเปXนผูNประเมินความสามารถการคิดคำนวณของ

ผูNเรียนโดยพิจารณาจากรNอยละความกNาวหนNาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรaเทียบกับ             

ป5การศึกษาท่ีผQานมา 

๕) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมใหNมีทักษะการอQาน เขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

โดยเขNารQวมกิจกรรมสำคัญในโครงการตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน โครงการที่ ๘ สQงเสริมความสามารถ      

ในการอQาน เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ และประเมินการเขNารQวมกิจกรรมของผูNเรียน ชั้น ม.๑ - ม.๖ 

ดังน้ี กิจกรรมท่ี ๑ จัดคาบติว คณิต อังกฤษ ภาษาไทย กิจกรรมท่ี ๒ บันทึกการอQาน กิจกรรมท่ี ๓ สQงเสริมนิสัย

รักการอQาน กิจกรรมที่ ๔ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรa กิจกรรมที่ ๕ คลินิกคณิตศาสตรa และกิจกรรมที่ ๖       

การสอนทางไกลระหวQางโรงเรียนสงวนหญิงกับโรงเรียนโลไดรัฐวิสคอนซิล, โรงเรียน St.Francis Methodist 

และโรงเรียน Launceston College 

                    ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) ผลการประเมินการรูNเร่ืองการอQาน (PISA) ของผูNเรียนระดับช้ัน ม.ตNน โดยมีเป�าหมาย 

ผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนมีผลการประเมินในระดับดี ข้ึนไป รNอยละ ๘๔ 

๒) ผลการประเมินความสามารถในการอQาน คิด วิเคราะหaและเขียนในรายวิชาภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษของผูNเรียนชั้น ม.๑ – ม.๖ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียน        

มีผลการประเมิน ในระดับดี ข้ึนไป รNอยละ ๘๖ 

๓) ผลการประเมินสมรรถนะของผูNเรียนดNานการส่ือสารของผูNเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ 

โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนมีผลการประเมิน ในระดับดี ข้ึนไป รNอยละ ๙๐ 

๔) รNอยละความกNาวหนNาของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรaเทียบกับ 

ป5การศึกษาที่ผQานมา โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ มีรNอยละความกNาวหนNาของ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๐.๙๑ 

๕) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘ สQงเสริมผูNเรียนใหNมีความรูNและทักษะ 

ที่จำเปXนตามหลักสูตร โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ มีรNอยละเฉลี่ยของผูNเรียน            

ท่ีเขNารQวมกิจกรรมรNอยละ ๙๐ 

๒๗ 



 ๓๕ 

ผลความสำเร็จ   

 ๑) ผู NเรียนรNอยละ ๘๕ มีผลการประเมินการรู Nเรื ่องการอQาน (PISA) ของผูNเรียนระดับ      

ช้ันม.ตNน ระดับดีข้ึนไปสูงกวQาเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

 ๒) ผูNเรียนรNอยละ ๘๗ มีผลการประเมินความสามารถในการอQาน คิด วิเคราะหaและเขียน

ในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผูNเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ ระดับดีข้ึนไปสูงกวQาเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

 ๓) ผูNเรียนรNอยละ ๙๑ มีผลการประเมินประเมินสมรรถนะของผูNเรียนดNานการสื่อสารของ

ผูNเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ ระดับดีข้ึนไปซ่ึงสูงกวQาเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

 ๔) ผู Nเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรaกNาวหนNาจากป5การศึกษา              

ท่ีผQานมา คิดเปXนรNอยละ ๐.๙๒ สูงกวQาเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

    ๕) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรมสQงเสริมผูNเรียนใหNมีความรูNและทักษะ 

ท่ีจำเปXนตามหลักสูตร และมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไปสูงกวQาเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห\ คิดอย9างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยน            

ความคิดเห็นและแก*ปpญหา 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

   ๑) ผูNเรียนไดNรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหa คิดอยQางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกNป�ญหาจากกิจกรรมการเรียนรูNในรายวิชาตQางๆ ทุกกลุQมสาระการเรียนรูN และ

ครูผูNสอนทุกกลุQมสาระการเรียนรูNและครูผูNสอนทุกกลุQมสาระการเรียนรูN เปXนผูNประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยพิจารณาจากความกNาวหนNาของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบกับป5การศึกษาท่ีผQานมา 

                        ๒) ผูNเรียนไดNรับการประเมินความสามารถในการอQาน คิด วิเคราะหaและเขียนในแบบ 

ประเมินขNอท่ี ๓ และ ๔ โดยครูผูNสอนทุกกลุQมสาระการเรียนรูN   

   ๓) ผูNเรียนไดNรับการประเมิน สมรรถนะของผูNเรียนดNานการคิดและการแกNป�ญหา           

ของผูNเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ โดยครูผูNสอนรายวิชาคณิตศาสตรaและวิทยาศาสตรa   

   ๔) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมใหNมีทักษะการคิดวิเคราะหa คิดอยQางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกNป�ญหาโดยเขNารQวมกิจกรรมท่ีสำคัญในโครงการตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 

โครงการท่ี ๑๐ สQงเสริมความสามรถในการคิดและประเมินการเขNารQวมกิจกรรมของผูNเรียน ช้ันม.๑ - ม.๖ ดังน้ี    

กิจกรรมที่ ๑ การสรNางและพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรa กิจกรรมที่ ๒ โครงงานคณิตศาสตรa กิจกรรมที่ ๓  

การแขQงขันคิดเลขเร็ว กิจกรรมที่ ๔ การแขQงขันซูโดกุ กิจกรรมที่ ๕ การแขQงขัน A-MATH กิจกรรมที่ ๖ 

MATHDAY กิจกรรมที่ ๗ อบรมเชิงปฏิบัติการสนุกคิดคณิตศาสตรa ม.๔ กิจกรรมที่ ๘ อบรมเชิงปฏิบัติการเติมคณิต

คิดสนุก ม.๑ และกิจกรรมท่ี ๙ คQายพัฒนาศักยภาพผูNเรียนโครงการหNองเรียนพิเศษตามแนวทางสสวท. และสอวน. 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานระดับเกรด ๓ ข้ึนไป ทุกรายวิชา 

ระดับช้ันม.๑ - ๖ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนมีผลการประเมิน ในระดับดี 

ข้ึนไป ข้ึนไป รNอยละ ๐.๔๐ 

๒๘ 



 ๓๖   

๒) รายงานผลการประเมินความสามารถในการอQาน คิด วิเคราะหaและเขียนในแบบ       

ของผูNเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนมีผลการประเมิน 

ในระดับดี รNอยละ ๘๖ 

๓) รายงานผลการประเมินสมรรถนะของผูNเรียนดNานการคิดและการแกNป�ญหาของ 

ผูNเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนมีผลการประเมิน           

ในระดับดี รNอยละ ๙๐ 

๔) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๐ สQงเสริมความสามารถในการคิด             

โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ มีรNอยละเฉล่ียของผูNเรียนท่ีเขNารQวมกิจกรรมรNอยละ ๘๖ 

ผลความสำเร็จ   

๑) ผูNเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานกNาวหนNาจากป5การศึกษาท่ีผQานมา   

คิดเปXนรNอยละ ๐.๔๐ 

๒) ผูNเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอQาน คิด วิเคราะหaและเขียน คิดเปXนรNอยละ 

๘๖ และมีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป 

๓) ผูNเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะดNานการคิดและการแกNป�ญหา คิดเปXนรNอยละ ๙๐  

และมีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป 

๔) ผูNเรียนรNอยละ ๘๖ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรมสQงเสริมความสามารถในการคิด และ        

มีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป 

๓) มีความสามารถในการสร*างนวัตกรรม 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

๑) โรงเรียนสงวนหญิงเปXนโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูNเรียนทุกคนไดNรับการพัฒนาและ 

การจัดการเรียนรูNที่สQงเสริมความสามารถในการสรNางนวัตกรรมทุกกลุQมสาระการเรียนรูN โดยผูNเรียนทั้งระดับ

มัธยมศึกษาตอนตNน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาการศึกษาคNนควNาและสรNางองคaความรูN (IS1) 

รายวิชาการส่ือสารและการนำเสนอ (IS2)  และการนำความรูNไปใชNบริการสังคม (IS3)  

๒) ผูNเรียนทุกคนไดNรับการพัฒนาและการจัดการเรียนรูNท่ีสQงเสริมความสามารถในการ 

สรNางนวัตกรรม จากกิจกรรมเรียนรูNรายวิชาโครงงานในกลุQมสาระการเรียนรูNวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa และ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษาคNนควNาและสรNางองคaความรูN (IS1)   

รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)  และการนำความรูNไปใชNบริการสังคม (IS3) ระดับชั้น ม.๒ และ ม.๕ 

โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓ ขึ้นไป) 

รNอยละ ๙๐ 

 

 

๒๙ 



 ๓๗ 

๒) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโครงงาน ของกลุQมสาระการเรียนรูN 

คณิตศาสตรa วิทยาศาสตรa และการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยมีเป�าหมายผลการประเมิน ในป5การศึกษา 

๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนมีผลการประเมินในระดับดีข้ึนไป (เกรด ๓ ข้ึนไป) รNอยละ ๘๕ 

ผลความสำเร็จ   

๑) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษาคNนควNาและสรNาง           

องคaความรู N (IS1) รายวิชาการสื ่อสารและการนำเสนอ (IS2) และการนำความรู NไปใชNบริการสังคม (IS3)                  

อยูQในระดับดี (เกรด ๓ ข้ึนไป) 

๒) ผูNเรียนรNอยละ ๘๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโครงงานของกลุQมสาระ              

การเรียนรูNคณิตศาสตรa วิทยาศาสตรa และการงานอาชีพและเทคโนโลยี อยูQในระดับดี (เกรด ๓ ข้ึนไป)  

๔) มีความสามารถในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

๑) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมใหNความสามารถในการใชNเทคโนโลยีสารสนเทศและ             

การสื ่อสาร โดยครูผู NสอนทุกกลุQมสาระการเรียนรู N โดยครูผู NสอนกลุQมสาระการเรียนรู Nการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญของผูNเรียนดNานการใชNเทคโนโลยี 

๒) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมทักษะการใชNเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการ 

นำเสนอเผยแพรQและแลกเปล่ียนผลงานในเวทีระดับชาติ 

๓) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมความสามารถในการใชNเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

โดยเขNารQวมกิจกรรมที่สำคัญในโครงการตQางๆ ตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ดังน้ี โครงการที่ ๑๑ สQงเสริม

ผูNเรียนใหNมีทักษะในการแสวงหาความรูNดNวยตนเอง รักการเรียนรูN และพัฒนาตนเองอยQาตQอเนื่อง ในกิจกรรมที่ ๑ 

การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผูNเรียนมาตรฐานสากล (IS3) และกิจกรรมที่ ๒ จัดทำโครงงานวิทยาศาสตรa 

คณิตศาสตรaและคอมพิวเตอรa โครงการที่ ๑๕ สQงเสริมศักยภาพผูNเรียนสูQความเปXนเลิศ ในกิจกรรมที่ ๑ สQงเสริม

และสนับสนุนผูNเรียนสูQความเปXนเลิศงานศิลปหัตถกรรมผูNเรียน กิจกรรมที่ ๒ การแขQงขันทักษะวิชาการ 46ICT

และกิจกรรมท่ี ๓ สQงเสริมอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอรa 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีเป�าหมาย 

ผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนมีผลการประเมิน ในระดับดีข้ึนไป (เกรด ๓ ข้ึนไป) รNอยละ ๙๐ 

๒) รายงานผลการประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญของผูNเรียนดNานการใชNเทคโนโลยี โดยมี 

เป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนมีผลการประเมินในระดับดีข้ึนไป รNอยละ ๙๐ 

๓) รายงานผลการแขQงขันงานศิลปหัตถกรรมผูNเรียนและการแขQงขันทักษะวิชาการ 46ICT 

โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนมีผลงานการเปXนตัวแทนสถานศึกษาในระดับชาติ 

รNอยละ ๐.๙๐ 

๔) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๕ สQงเสริมศักยภาพผูNเรียนสูQความเปXนเลิศ  

โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ มีรNอยละเฉล่ียของผูNเรียนท่ีเขNารQวมกิจกรรมรNอยละ ๙๐ 

๓๐ 



 ๓๘   

ผลความสำเร็จ   

๑) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 อยูQในระดับ ๓ ข้ึนไป  

๒) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ มีผลการประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญของผูNเรียนดNานการใชN 

เทคโนโลยี รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี อยูQในระดับ ๓ ข้ึนไป  

๓) ผูNเรียนรNอยละ ๐.๙๐ มีผลงานการเปXนตัวแทนสถานศึกษาเขNาแขQงขัน 

งานศิลปหัตถกรรมผูNเรียนและการแขQงขันทักษะวิชาการ 46ICT ระดับชาติ 

ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการใชNเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร และมีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป 

๕) ผู*เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

๑) ผูNเรียนทุกคนไดNรับการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูNตามหลักสูตรใหNมีความรูN               

ตามมาตรฐานและตัวชี ้วัดตามหลักสูตร โดยครูผู Nสอนทุกกลุ Qมสาระการเรียนรู NเปXนผู Nประเมินผลผู Nเรียน            

ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒) ผูNเรียนไดNรับการพัฒนาความรูNความสามารถตามหลักสูตรและมีความพรNอมในการ 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - NET) ตามบันทึกขNอตกลงรQวมกันระหวQางครูผูNสอนกลุQมสาระการเรียนรูN  

ท่ีมีการทดสอบเพ่ือกำหนดคQาคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนสูงกวQาระดับประเทศ 

๓) ผูNเรียนระดับช้ัน ม.๓ และ ม.๖ ทุกคนเขNารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)      

๔) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมใหNมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย        

เขNารQวมกิจกรรมที ่สำคัญในโครงการตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ในโครงการที ่ ๘ สQงเสริมผู Nเรียน            

ใหNมีความรูNและทักษะที่จำเปXนตามหลักสูตร กิจกรรมที่ ๑ จัดคาบติว วิทยa คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม 

กิจกรรมท่ี ๒ เติมเต็มความรูNสังคมศึกษา ม.๓ และกิจกรรมท่ี ๓ เติมเต็มความรูNมุQงสูQ O – NET ม.๖ 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รNอยละความกNาวหนNาของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบกับป5การศึกษาท่ีผQานมา โดยมี 

เป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูQในระดับ ๓ ข้ึนไปรNอยละ ๐.๔๐ 

๒) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - NET) ระดับช้ันม.๓ และม.๖  

โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          

ข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) สูงกวQาคQาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศทุกรายวิชาในภาพรวมสูงกวQา คิดเปXนรNอยละ ๑๑ 

๓) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘ สQงเสริมผูNเรียนใหNมีความรูNและทักษะท่ี 

จำเปXนตามหลักสูตร โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ เขNารQวม

กิจกรรมสQงเสริมผูNเรียนใหNมีความรูNและทักษะท่ีจำเปXนตามหลักสูตร และมีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป 

ผลความสำเร็จ   

๑) ผูNเรียนรNอยละ ๐.๔๑ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูQในระดับ ๓ ข้ึนไป  

๓๑ 



 ๓๙ 

๒) ผูNเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) สูงกวQา            

คQาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศทุกรายวิชาในภาพรวมสูงกวQา คิดเปXนรNอยละ ๑๑ 

๓) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรมสQงเสริมผูNเรียนใหNมีความรูNและทักษะ        

ท่ีจำเปXนตามหลักสูตร และมีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป 

๖) ผู*เรียนมีความรู* ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต9องานอาชีพ 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

๑) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมใหNมีความรูN ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตQองานอาชีพ        

โดยไดNเลือกเรียนในแผนการเรียนตQางๆ ในหลักสูตรซึ่งสQงเสริมการเลือกเรียนเพื่ออาชีพในอนาคต ซึ่งครูผูNสอน

กิจกรรมพัฒนาผูNเรียนมีการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผูNเรียน ดNานความสามารถในการใชNทักษะชีวิต        

โดยใชNแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูNเรียน 

๒) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมใหNมีเจตคติท่ีดีตQออาชีพ ไดNรับการแนวทางในการศึกษาตQอ  

โดยเขNารQวมกิจกรรมพัฒนาผูNเรียน (งานแนะแนว) มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตQอใหNกับผูNเรียนระดับช้ัน 

ม.๓ และ ม.๖ 

๓) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมใหNมีความรูN ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตQองานอาชีพรับการ 

สQงเสริมการเขNารQวมกิจกรรม ในโครงการตQางๆ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนของผูNเรียนท่ีสQงเสริมผูNเรียนมีความรูN 

ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตQองานอาชีพ ดังน้ี โครงการท่ี ๘ สQงเสริมผูNเรียนใหNมีความรูNและทักษะท่ีจำเปXนตาม

หลักสูตร กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาทักษะการทำงาน โครงการที่ ๑๕ สQงเสริมศักยภาพผูNเรียนสูQความเปXนเลิศ 

กิจกรรมที่ ๑ สQงเสริมกระบวนการคิดและตัดสินใจดNานการศึกษาตQอและอาชีพของผูNเรียนชั้นมัธยมศึกษา       

ตอนปลาย (ทัศนศึกษาระดับม.ปลาย) โครงการที่ ๑๗ สQงเสริมผูNเรียนใหNมีจิตสำนึกในการอนุรักษaและพัฒนา

ส่ิงแวดลNอม กิจกรรมท่ี ๑ สQงเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานการประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญของผูNเรียน ดNานความสามารถในการใชNทักษะชีวิต 

โดยใชNแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูNเรียน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ มีผล           

การประเมินสมรรถนะ ดNานความสามารถในการใชNทักษะชีวิต อยูQในระดับ ๓ ข้ึนไปรNอยละ ๙๐ 

๒) รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตQอใหNกับผูNเรียนระดับช้ัน ม.๓ และ        

ม.๖ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ เขNารQวมการจัดกิจกรรม       

แนะแนวการศึกษาตQอ 

๓) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘, โครงการท่ี ๑๕ และโครงการท่ี ๑๗  โดยมี 

เป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ เขNารQวมการจัดกิจกรรมโครงการที่ ๘ 

ผูNเรียนรNอยละ ๙๐  

ผลความสำเร็จ  

๑) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐  มีผลการประเมินสมรรถนะ ดNานความสามารถในการใชN 

ทักษะชีวิต อยูQในระดับ ๓ ข้ึนไป  

๓๒ 



 ๔๐   

๒) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ มีผลการเขNารQวมการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตQอ อยูQในระดับดีข้ึนไป 

๓) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘, โครงการท่ี ๑๕ และ  

โครงการท่ี ๑๗ และมีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป 
 

ประเด็นการพิจารณา :  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค\ของผู*เรียน 

      ๑) การมีคุณลักษณะและค9านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

๑) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมใหNมีคุณลักษณะอันพึงประสงคaจากครูผูNสอนทุกกลุQมสาระ  

การเรียนรูN และไดNรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคaจากครูผูNสอนทุกกลุQมสาระการเรียนรูN 

๒) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมใหNมีคุณลักษณะและคQานิยมท่ีพึงประสงคa โดยไดNเรียนรูN 

กิจกรรมพัฒนาผูNเรียน ไดNแกQ กิจกรรมลูกเสือสามัญรุQนใหญQ เนตรนารี และยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและ

กิจกรรมแนะแนว และประเมินผลผูNเรียนโดยครูผูNสอนกิจกรรมพัฒนาผูNเรียน 

๓) ผูNเรียนไดNเขNารับการสQงเสริมใหNมีคุณลักษณะและคQานิยมท่ีพึงประสงคa โดยเขNารQวม 

กิจกรรมในโครงการที่ ๘ สQงเสริมผูNเรียนใหNมีความรูNและทักษะที่จำเปXนตามหลักสูตร ไดNแกQ กิจกรรมที่ ๑         

ยอดนักธรรม กิจกรรมในโครงการที่ ๑๒ โครงการพัฒนาผูNเรียนใหNมีคุณธรรมจริยธรรม และคQานิยมที่พึง

ประสงคa  ไดNแกQ กิจกรรมที่ ๑ ลูกสงวนหญิงสุภาพ เรียบรNอย กิจกรรมที่ ๒ วันไหวNครู กตัญ±ูบูรพาจารยa 

กิจกรรมที่ ๓ ครอบครัวพอเพียง กิจกรรมที่ ๔ รูNคQานิยมไทยใสQใจวิถีพุทธ กิจกรรมที่ ๕ เรารักสงวนหญิง 

กิจกรรมที่ ๖ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางวิถีพุทธ กิจกรรมในโครงการที่ ๑๓ โครงการเยาวชนคนดี

ศรีสุพรรณ ไดNแกQกิจกรรมที่ ๑ รักษaสะอาด กิจกรรมที่ ๒ รักษaสิ่งแวดลNอม กิจกรรมที่ ๓ รักษaประชาธิปไตย 

กิจกรรมที่ ๔ รักษaประหยัดและอดออม กิจกรรมที่ ๕ รักษaศีลธรรม ไดNแกQ คQายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม           

ตักบาตรขNาวสารอาหารแหNง กิจกรรมที่ ๖ รักษaความเปXนไทย/รักษaมารยาท กิจกรรมที่ ๗ รักษaวินัยจราจร 

กิจกรรมที่ ๘ รักษaการตรงเวลา กิจกรรมที่ ๙ รักษaการเขNาแถวตามลำดับ กิจกรรมที่ ๑๐ รักษaระเบียบวินัย

สถานศึกษา และกิจกรรมท่ี ๑๑ ไมQพัวพันยาเสพติด 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคaจากครูผูNสอนทุกกลุQมสาระ        

การเรียนรูN โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa          

อยูQในระดับดี ข้ึนไป รNอยละ ๙๐ 

๒) รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูNเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญรุQนใหญQ เนตรนารี 

และยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมแนะแนว ประเมินผลผูNเรียนโดยครูผูNสอนกิจกรรมพัฒนาผูNเรียน 

โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินการผQานเกณฑaกิจกรรมพัฒนาผูNเรียน รNอยละ ๙๐   

๓) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘, โครงการท่ี ๑๒ และโครงการท่ี ๑๓ โดย 

มีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ มีการเขNารQวมกิจกรรมมีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไปรNอยละ ๙๐ 

๓๓ 



 ๔๑ 

ผลความสำเร็จ   

๑) ผูNเรียนรNอยละ ๙๑ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa อยูQในระดับดี          

ข้ึนไป สูงกวQาเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

๒) ผูNเรียนรNอยละ ๙๑ มีผลการประเมินการผQานเกณฑaกิจกรรมพัฒนาผูNเรียนสูงกวQา 

เป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

๓) ผูNเรียนรNอยละ ๙๑ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๒ และโครงการท่ี ๑๓   

และมีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป สูงกวQาเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

                ๒) ความภูมิใจในท*องถ่ินและความเปSนไทย 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

๑) ผูNเรียนไดNรับการพัฒนาสQงเสริมใหNเกิดความภูมิใจในทNองถ่ินและความเปXนไทย            

โดยครูทุกกลุQมสาระการเรียนรูN และไดNรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa ดNานรักษaความเปXนไทย        

จากครูผูNสอนทุกกลุQมสาระการเรียนรูN  

๒) ผูNเรียนไดNรับการพัฒนาสQงเสริมใหNเกิดความภูมิใจในทNองถ่ิน โดยเรียนรูNความเปXนไทย 

ในรายวิชาประวัติศาสตรaไทย ดนตรีไทยและนาฏศิลป£ไทย และประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

ประวัติศาสตรaไทย ดนตรีไทยและนาฏศิลป£ไทย จากครูผูNสอนกลุQมสาระการเรียนรูNสังคมศึกษาฯ และ ศิลปะ 

๓) ผูNเรียนไดNรับการพัฒนาสQงเสริมใหNเกิดความภูมิใจในทNองถ่ินโดยเรียนรูNในรายวิชา 

เพิ่มเติม รายวิชาภาษาไทย (สืบสานตำนานสุพรรณบุรี) และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 

ในรายวิชาภาษาไทย (สืบสานตำนานสุพรรณบุรี) กลุQมสาระการเรียนรูNภาษาไทย 

๔) ผูNเรียนไดNรับการการพัฒนาสQงเสริมใหNเกิดความภูมิใจในทNองถ่ินโดยเรียนรูNในรายวิชา 

ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเพื่อการทQองเที่ยวเมืองสุพรรณ) และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

เพิ ่มเติม ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเพื ่อการทQองเที ่ยวเมืองสุพรรณ) กลุ QมสาระการเรียนรูN

ภาษาตQางประเทศ 

๕) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมเร่ืองความภูมิใจในทNองถ่ินและความเปXนไทย โดยเขNารQวม 

กิจกรรมในโครงการ ดังน้ี โครงการที่ ๘ สQงเสริมผูNเรียนใหNมีความรูNและทักษะที่จำเปXนตามหลักสูตร ไดNแกQ

กิจกรรมที่ ๑ วันสุนทรภูQ และกิจกรรมที่ ๒ วันภาษาไทยแหQงชาติ โครงการที่ ๑๓ โครงการเยาวชนคนดี           

ศรีสุพรรณ กิจกรรมที่ ๑ รักษaศีลธรรม ไดNแกQ หลQอเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมที่ ๒ รักษaความ

เปXนไทย/รักษaมารยาท โครงการที่ ๑๔ สQงเสริมผูNเรียนใหNมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ กิจกรรมที่ ๑ ทัศนา

ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมที่ ๒ พัฒนาทักษะนาฏศิลป£ (ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมกิจกรรมดนตรีไทย จนไดNรับ

รางวัลโรงเรียนดนตรีไทยรNอยเปอรaเซ็นตa) 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa ดNานรักษaความเปXนไทย                 

จากครูผูNสอนทุกกลุQมสาระการเรียนรูN โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมิน

อยูQในระดับดี ข้ึนไปรNอยละ ๙๐ 

๓๔ 



 ๔๒   

๒) รายงานผลประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตรaไทย ดนตรีไทย  

และนาฏศิลป£ไทย จากครูผูNสอนกลุQมสาระการเรียนรูNสังคมศึกษาฯ และศิลปะ โดยมีเป�าหมายผลการประเมิน

ในป5การศึกษา ๒๕๖๑ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ ๓ ข้ึนไป รNอยละ ๙๐ 

๓) รายงานผลประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชารายวิชาเพ่ิมเติม ในรายวิชา 

ภาษาไทย (สืบสานตำนานสุพรรณบุรี) กลุ Qมสาระการเรียนรู Nภาษาไทย โดยมีเป�าหมายผลการประเมิน              

ในป5การศึกษา ๒๕๖๑ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป รNอยละ ๙๐ 

๔) รายงานผลประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  

(ภาษาอังกฤษเพื ่อการทQองเที ่ยวเมืองสุพรรณ) กลุ Qมสาระการเรียนรู NภาษาตQางประเทศ โดยมีเป�าหมาย             

ผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป รNอยละ ๙๐ 

๕) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘, โครงการท่ี ๑๓ และโครงการท่ี ๑๔           

โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ มีรNอยละการเขNารQวมกิจกรรมในระดับดีข้ึนไป ๙๐ 

ผลความสำเร็จ   

๑) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคa ดNานรักษaความ         

เปXนไทย อยูQในระดับดี ข้ึนไป   

๒) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตรaไทย ดนตรีไทย  

และนาฏศิลป£ไทย ระดับ ๓ ข้ึนไป 

๓) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ มีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชารายวิชาเพ่ิมเติม ในรายวิชา 

ภาษาไทย (สืบสานตำนานสุพรรณบุรี) กลุQมสาระการเรียนรูNภาษาไทย ระดับ ๓ ข้ึนไป 

๔) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ มีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชารายวิชาเพ่ิมเติม ในรายวิชา 

ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเพ่ือการทQองเท่ียวเมืองสุพรรณ) กลุQมสาระการเรียนรูNภาษาตQางประเทศระดับ ๓ ข้ึนไป 

๕) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘, โครงการท่ี ๑๓ และ 

โครงการท่ี ๑๔ และมีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป  

     ๓) การยอมรับท่ีจะอยู9ร9วมกันบนความแตกต9างและความหลาย 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

๑) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมการยอมรับท่ีจะอยูQรQวมกันบนความแตกตQางและ              

ความหลากหลายโดยเรียนรูNในรายวิชาหนNาที่พลเมือง และไดNรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

หนNาท่ีพลเมืองจากครูท่ีปรึกษาทุกกลุQมสาระการเรียนรูN           

๒) ผูNเรียนไดNรับการไดNรับการสQงเสริมการยอมรับท่ีจะอยูQรQวมกันบนความแตกตQางและ 

ความหลายทุกกลุQมสาระการเรียนรูN และไดNรับการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผูNเรียนดNานการใชNทักษะชีวิต

จากครูผูNสอนกลุQมสาระการเรียนรูNสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๓) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมเร่ืองการยอมรับท่ีจะอยูQรQวมกันบนความแตกตQางและ    

ความหลากหลาย โดยเขNารQวมกิจกรรมในโครงการ ดังน้ี โครงการที่ ๔ สQงเสริมระบบดูแลชQวยเหลือผูNเรียน 

ไดNแกQ กิจกรรมที่ ๑ รูNจักผูNเรียนเปXนรายบุคคล เชQน โฮมรูม ประสานสัมพันธaบNานกับโรงเรียน กิจกรรมที่ ๒         

๓๕ 



 ๔๓ 

คัดกรองผูNเรียน เชQน สัมพันธaกัลยา กิจกรรมที่ ๓ ป�องกันและแกNไขป�ญหา กิจกรรมที่ ๔ สQงตQอ โครงการที่ ๘ 

สQงเสริมผูNเรียนใหNมีความรูNและทักษะท่ีจำเปXนตามหลักสูตร ไดNแกQ  กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรูN  

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานผลประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชารายวิชาหนNาท่ีพลเมืองจากครู         

ที ่ปรึกษาทุกกลุ QมสาระการเรียนรูN โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา๒๕๖๑ มีผลสัมฤทธ์ิ           

ทางการเรียน อยูQในระดับเกรด ๓ ข้ึนไป รNอยละ ๙๐ 

๒) รายงานผลประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญของผูNเรียนดNานการใชNทักษะชีวิต                  

จากครูผู Nสอนกลุ Qมสาระการเรียนรู Nสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีเป�าหมายผลการประเมิน              

ในป5การศึกษา ๒๕๖๑ รNอยละ ๙๐ มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 

๓) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๔ และโครงการท่ี ๘ โดยมีเป�าหมาย                

ผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ มีผู NเรียนรNอยละ ๙๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรมมีผลการประเมิน        

อยูQในระดับดีข้ึนไป 

ผลความสำเร็จ   

๑) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ มีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหนNาท่ีพลเมือง อยูQในระดับ ๓ ข้ึนไป 

๒) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ มีผลการประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญของผูNเรียนดNานการใชNทักษะ 

ชีวิตอยูQในระดับดีข้ึนไป 

๓) ผูNเรียนรNอยละ ๙๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๔ และโครงการท่ี ๘ และ 

มีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป  

               ๔) สุขภาวะทางร9างกาย และจิตสังคม 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

๑) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมใหNมีสุขภาวะทางรQางกาย และจิตสังคมจากกิจกรรม          

การเรียนรูNในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และไดNรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา

และพลศึกษา จากครูผูNสอนกลุQมสาระการเรียนรูNสุขศึกษา พลศึกษา  

๒) ผูNเรียนไดNรับการสQงเสริมเร่ืองสุขภาวะทางรQางกาย และจิตสังคม โดยเขNารQวมกิจกรรม 

ในโครงการ ดังน้ี โครงการที่ ๔ สQงเสริมระบบดูแลชQวยเหลือผูNเรียน ไดNแกQ กิจกรรมที่ ๑ สQงเสริมสุขภาพจิต

กิจกรรมที่ ๒ ลดาวัลยaเกม โครงการที่ ๑๓ โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ กิจกรรมที่ ๑ ไมQพัวพันยาเสพติด

เชQน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการที่ ๑๔ สQงเสริมผูNเรียนใหNมีสุขภาวะที่ดีและ             

มีสุนทรียภาพ กิจกรรมที่ ๑ สQงเสริมสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย โครงการที่ ๑๕ สQงเสริม

ศักยภาพผูNเรียนสูQความเปXนเลิศ กิจกรรมท่ี ๑ การแขQงขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานผลประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา              

จากครูผูNสอนกลุQมสาระการเรียนรูNสุขศึกษา พลศึกษา โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑         

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับเกรด ๓ ข้ึนไปรNอยละ ๙๑   

๓๖ 



 ๔๔   

๒) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๔, โครงการท่ี ๑๓, โครงการท่ี ๑๔ และ  

โครงการท่ี ๑๕ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินในป5การศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไปรNอยละ ๙๑  

ผลความสำเร็จ   

๑) ผูNเรียนรNอยละ ๙๑ มีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชารายวิชาสุขศึกษาและ          

พลศึกษา อยูQในระดับ ๓ ข้ึนไป 

๒) ผูNเรียนรNอยละ ๙๑ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๔, โครงการท่ี ๑๓,  

โครงการท่ี ๑๔ และโครงการท่ี ๑๕ มีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป 

 

มาตรฐานท่ี ๒ ด*านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินด*านกระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณา :  

๒.๑ การมีเป}าหมาย วิสัยทัศน\และพันธกิจสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

  โรงเรียนสงวนหญิงมีการกำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศนa พันธกิจท่ีชัดเจน โดยเร่ิมจาก 

การแตQงตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน มีการศึกษานโยบายแผนการศึกษาแหQงชาติ 

นโยบายรัฐบาล และจุดเนNนของหนQวยงานตNนสังกัด ความคาดหวัง และความคาดหวังของผูNเรียนท้ังในอดีตและ

ป�จจุบันรวมถึงผูNมีสQวนไดNสQวนเสียและชุมชน รวมถึงศึกษาผลการดำเนินงานของโรงเรียนในป5การศึกษาที่ผQานมา 

ตลอดจนนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการวิเคราะหa

จุดแข็ง จุดอQอน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของโรงเรียนตามแนวโรงเรียมาตรฐานสากล มาใชN  

ในการจัดทำรQางคQาเป�าหมาย วิสัยทัศนa พันธกิจและคQานิยมของโรงเรียน เพื่อใหNผูNมีสQวนเกี่ยวขNองแสดงความคิดเห็น 

ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงแกNไขใหNสมบูรณa โดยผQานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และดำเนินการประกาศใชNเป�าหมาย วิสัยทัศนa พันธกิจและคQานิยม โดยฝdายบริหารของโรงเรียนดำเนินการ

ถQายทอดสูQการปฏิบัติผQานชQองทางการสื่อสารบนเว็บไซตaโรงเรียน ระบบเครือขQายสังคมออนไลนa วารสารของ

โรงเรียน การประชุมครู บุคลากรและผูNมีสQวนไดNสQวนเสีย เพื่อใหNรับทราบทิศทางการดำเนินการของโรงเรียน

และสามารถนำไปปฏิบัติไดN โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามเป�าหมาย วิสัยทัศนa 

พันธกิจ โดยใหNครูและบุคลากรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป5เมื่อส้ินป5การศึกษา 

จัดใหNม ีการประชุมทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานใหNเหมาะสมกับสถานการณaและทันตQอ                  

การเปล่ียนแปลงในรอบป5การศึกษาถัดไป  

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) เอกสารแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

๒) เอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

๓๗ 



 ๔๕ 

ผลการดำเนินงาน 

๑) โรงเรียนมีเป�าหมาย วิสัยทัศนa และพันธกิจท่ีสอดคลNองกับบริบทของโรงเรียน 

และนโยบายตNนสังกัด ซ่ึงเปXนผลมาจากการวิเคราะหaองคaกร 

๒) โรงเรียนมีเคร่ืองมือท่ีใชNขับเคล่ือนการบริหารงานโดยใชNคือ แผนกลยุทธaโรงเรียน 

กำหนดกรอบระยะเวลาไวN ๔ ป5 เพ่ือใหNสอดคลNองกับผลลัพธaท่ีจะเกิดข้ึนกับผูNเรียนแตQละรุQน และแผนปฏิบัติการ

ประจำป5ท่ีสอดคลNองกับแผนกลยุทธaของสถานศึกษา ใชNกำกับการดำเนินงานแตQละป5การศึกษา   

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

   โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยการใชN SY STEP เปXนหลักในการบริหารงาน      

เพื่อขับเคลื่อนภาระกิจตQาง ๆ ของโรงเรียน เนNนการบริหารงานแบบมีสQวนรQวมและยึดหลักธรรมาภิบาล มีการ

ใชNวงจรคุณภาพ PDCA  ในการดำเนินงานในทุกฝdาย/ กลุQม/ งาน สำหรับโครงการหNองเรียนพิเศษดำเนินการ

บริหารจัดการโดยใชNรูปแบบ School in school และโรงเรียนจัดใหNมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีการ

ประยุกตaใชNกระบวนการดำเนินงานในระบบคุณภาพ IS0 ๙๐๐๒ ทั ้งระบบอยQางสม่ำเสมอและตQอเนื ่อง              

มาโดยตลอด โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและคูQมือการปฏิบัติงานเปXนกรอบในการดำเนินงานตQางๆ ของ

โรงเรียน ซึ่งกระบวนการดำเนินงาน มีเอกสารสำคัญตามระบบ คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือ         

การปฏิบัติงาน (WI) และ ฟอรaม (ส.ญ.) ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) เอกสารแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

๒) เอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๖๑ 

แผนภาพท่ี ๒ แสดงกระบวนการบริหารจัดการโดยการใชN SY STEP 

๓๘ 



 ๔๖   

ผลการดำเนินงาน 

๑) โรงเรียนมีโครงสรNางการบริหารงานท่ีมุQงเนNนคุณภาพและประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานสอดคลNองกับเป�าหมาย วิสัยทัศนa พันธกิจและคQานิยมของโรงเรียน 

๒) โรงเรียนมีการบริหารจัดการดNวยระบบ SY STEP ท่ีมีการกระจายอำนาจการ 

บริหารงานและใหNทุกคนมีสQวนรQวมในการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งเปXนระบบบริหารงานที่มีความคลQองตัวสูง 

ปรับเปลี่ยนไดNเหมาะสมกับสถานการณaและเปXนไปตามขNอกำหนดของเกณฑaรางวัลคุณภาพแหQงชาติ โดยมีการ

ประเมินผลการดำเนินงานโดยใชNระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีมีการประยุกตaใชNกระบวนการดำเนินงาน

ของระบบ ISO ๙๐๐๒ สQงผลใหNการดำเนินในทุกฝdาย/กลุQม/งาน เกิดประสิทธิภาพสูง ลดความผิดพลาดในการทำงาน 

ป�องกันป�ญหาการทำงานซ้ำซNอนและแกNป�ญหาการเปล่ียนแปลงโครงสรNางการทำงานของบุคลากร 

๓) โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรaม (ส.ญ.)  

ในทุกฝdาย/กลุQม/งาน   
 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน*นคุณภาพผู*เรียนรอบด*านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ9มเป}าหมาย 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

โรงเรียนสงวนหญิงมีการกำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศนa พันธกิจท่ีชัดเจน โดยมีพันธกิจ 

ท่ีสQงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ การจัดหลักสูตรและการเรียนรูNตามาตรฐานสากล มาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนNนคุณภาพผูNเรียน

รอบดNานตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุQมเป�าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเปXนแบบอยQางไดN โรงเรียนใชN       

กลยุทธaที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูN ในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนางานวิชาการ 

โดยฝdายบริหารวิชาการเปXนผูNรับผิดชอบจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) และคูQมือการปฏิบัติงาน (WI) 

รวมถึงเปXนผูNรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ดังน้ี โครงการท่ี ๖ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตNน/EP/หNองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรaตามแนวทางสสวท. และสอวน. 

กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย/IEP/หNองเรียนวิทยาศาสตรaและเทคโนโลยีฯ 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) เอกสารแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

๒) เอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๖๑  

๓) หลักสูตรสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนตNนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

๔) รายงานโครงการท่ี ๖ 

๕) เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรaม (ส.ญ.)  

ของฝdายบริหารวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน 

๑) โรงเรียนมีเป�าหมาย วิสัยทัศนa พันธกิจและคQานิยม ท่ีเนNนการพัฒนาวิชาการท่ี 

เนNนคุณภาพผูNเรียนรอบดNานตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุQมเป�าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเปXนแบบอยQางไดN   

๓๙ 



 ๔๗ 

๒) โรงเรียนมีแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และมี 

แผนปฏิบัติการประจำป5พ.ศ.๒๕๖๑ ในการดำเนินงาน 

๓) โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรaม  

(ส.ญ.) ของฝdายบริหารวิชาการ 

๔) ความสำเร็จของโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คิดเปXนรNอยละ ๙๐ และ        

มีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให*มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

  กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

โรงเรียนสงวนหญิงมีการสำรวจอัตรากำลังของครูและบุคลากรใหNเพียงพอตQอการ  

จัดการศึกษา เพื่อสนองตQอการจัดการเรียนรูNตามเป�าหมาย วิสัยทัศนa พันธกิจของโรงเรียน มีการสำรวจคุณวุฒิ 

ความสามารถ และความตNองการของครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองใหNมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สQงเสริม สนับสนุนใหNครูและบุคลากรมีความกNาวหนNาทางวิชาชีพ มีคุณวุฒิสูงขึ้น มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น และจัดใหNมี

ชุมชนการเรียนรูNทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานและการเรียนรูNของผูNเรียนในทุกกลุQมสาระการเรียนรูN และโรงเรียน

ใชNกลยุทธaที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยฝdายบริหารงบประมาณและงาน

บุคคลเปXนผู Nร ับผิดชอบจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) และคู Qมือการปฏิบัติงาน (WI) รวมถึงเปXน

ผู Nรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ดังน้ี โครงการที่ ๕ โครงการพัฒนาครูและบุคลากร             

ในกิจกรรมท่ี ๑ อบรม ประชุม สัมมนา กิจกรรมท่ี ๒ ศึกษาดูงาน กิจกรรมท่ี ๓ เสริมสรNางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) เอกสารแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

๒) เอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๖๑  

๓) รายงานโครงการท่ี ๕ 

๔) ขNอมูลสารสนเทศของครูและบุคลากร 

๕) เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรaม  

(ส.ญ.) ของฝdายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

ผลการดำเนินงาน 

๑) โรงเรียนมีจำนวนครูและบุคลากรเพียงพอตQอการจัดการเรียนรูN   

๒) ครูและบุคลากรรNอยละ ๙๖ เขNารQวมกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา และ              

มีการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป 

๓) ครูและบุคลากรรNอยละ ๙๖ เขNารQวมกิจกรรมศึกษาดูงาน และมีผลการประเมิน 

อยูQในระดับดีข้ึนไป 

๔) ครูและบุคลากรรNอยละ ๙๖ เขNารQวมกิจกรรมเสริมสรNางประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงาน และมีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป 

๕) ครูและบุคลากรรNอยละ ๙๖ เขNารQวมประชุมชุมชนการเรียนรูNทางวิชาชีพ (PLC) 

๔๐ 



 ๔๘   

     ๒.๕ จัดสภาพแวดล*อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต9อการจัดการเรียนรู*อย9างมีคุณภาพ 

 กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

โรงเรียนสงวนหญิงมีการจัดสภาพแวดลNอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตQอการจัดการ

เรียนรูNอยQางมีคุณภาพ เพียงพอ สอดคลNองกับความตNองการของผูNเรียนและมีความปลอดภัย โดยใชNกลยุทธaท่ี ๕

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เปXนสังคมแหQงการเรียนรูN ในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งฝdายบริหารทั่วไป

เปXนผูNรับผิดชอบจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) และคูQมือการปฏิบัติงาน (WI) รวมถึงเปXนผูNรับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ดังน้ี โครงการที่ ๑๘ โครงการสQงเสริมการใชNแหลQงเรียนรูNภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ในกิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาแหลQงเรียนรู Nภายในโรงเรียน และกิจกรรมที่ ๒ สQงเริมการใชN          

แหลQงเรียนรูNภายในและนอกโรงเรียน โครงการท่ี ๑๙ โครงการสQงเสริมวิถีการเรียนรูNโดยความรQวมมือกับองคaกร 

ภาครัฐ เอกชนและชุมชน กิจกรรมท่ี ๑ สัมพันธaชุมชน และกิจกรรมท่ี ๒ แลกเปล่ียนเรียนรูN 

        โรงเรียนดำเนินการสำรวจ ความตNองการในการซQอมแซม ปรับปรุง วัสดุอุปกรณaตQางๆ  

ในหNองเรียน และหNองปฏิบัติการใหNมีความพรNอมตQอการใหNบริการและมีความปลอดภัย และสQงรายงานผล       

การสำรวจตQอฝdายบริหารทั่วไปดำเนินการเมื ่อสิ ้นภาคการศึกษา (ป5การศึกษาละ ๒ ครั ้ง) และโรงเรียน               

มีกิจกรรมที่ฝ§กใหNผูNเรียนรQวมกันดูแล รักษาความสะอาดของหNองเรียนและเขตพื้นที่พัฒนาในโรงเรียนแบQงตาม

คณะสี ภายใตNกิจกรรม Big cleaning day รวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยของโรคไขNเลือดออก โดยไดNรับการ

สนับสนุนจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในการฉีดพQนยาฆQายุงลายทุกวันเสารa 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) เอกสารแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

๒) เอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๖๑  

๓) รายงานโครงการท่ี ๑๘ และ ๑๙ 

๔) ขNอมูลสารสนเทศของวัสดุ อุปกรณa อาคาร และส่ิงปลูกสรNางงของสถานศึกษา 

๕) เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรaม  

(ส.ญ.) ของฝdายบริหารท่ัวไป 

๖) รายงานการสำรวจความตNองการในการซQอมแซม ปรับปรุง วัสดุอุปกรณaตQางๆ  

ผลการดำเนินงาน 

๑) โรงเรียนมีสภาพแวดลNอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตQอการจัดการเรียนรูN 

อยQางมีคุณภาพตามสภาพพ้ืนท่ีของโรงเรียน 

๒) รNอยละ ๙๕ โรงเรียนมีแหลQงเรียนรูNภายในโรงเรียนท่ีหลากหลาย   

๓) รNอยละ ๙๕ ของผูNบริหาร ครู และผูNเรียนใชNแหลQงเรียนรูNภายในและภายนอก  

๔) รNอยละ ๙๕ ของผูNบริหาร ครู และผูNเรียนใชNแหลQงเรียนรูNภายในและภายนอก  

และมีผลการประเมินความพึงพอใจอยูQในระดับดีข้ึนไป 

๕) รNอยละ ๙๕ ของผูNเก่ียวขNองมีความพึงพอใจตQอการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูN 

อยูQในระดับดีข้ึนไป 

๔๑ 



 ๔๙ 

      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู* 

     กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

โรงเรียนสงวนหญิงมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

จัดการและการจัดการเรียนรูN โดยจัดใหNมีครูและเจNาหนNาที ่ ที ่มีความเชี ่ยวชาญและชำนาญการรวมถึง                

มีการพัฒนาบุคลากรใหNมีความรูNเกี ่ยวกับการใชNเทคโนโลยี มีการจัดหาอุปกรณa ฮารaดแวรaและซอฟตaแวรa 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใชNในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูNอยQางเพียงพอ จัดใหNมีเครือขQาย 

SERVER ที่มีประสิทธิภาพสูง มีการจัดการขNอมูลผูNเรียนดNวยระบบ DMC (ระบบการจัดการผูNเรียนรายบุคคล)    

มีทะเบียนคุมงานซQอม จัดซQอมตามลำดับ/ความจำเปXนและทำอยQางตQอเนื ่อง โรงเรียนมีการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพในการใชNงาน ฮารaดแวรaและซอฟตaแวรa ใหNทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีความ

เชื่อถือไดN ปลอดภัยและใชNงานงQาย โดยใชNระบบวงจรคุณภาพ PDCA และโรงเรียนใชNกลยุทธaที่ ๑ พัฒนาระบบ

บริหารคุณภาพแบบมีสQวนรQวม ในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม โดยฝdายบริหารวิชาการเปXนผูNรับผิดชอบ   

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) และคูQมือการปฏิบัติงาน (WI) รวมถึงเปXนผูNรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม            

ที่เกี่ยวขNอง ดังน้ี โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบเครือขQายเทคโนโลยี กิจกรรมท่ี ๑ จัดทำและพัฒนาระบบ

เครือขQายเทคโนโลยีใหNมีคุณภาพ กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงหNองปฏิบัติการคอมพิวเตอรa และกิจกรรมที่ ๔ 

จัดบริการสืบคNนขNอมูลโดยสื่อเทคโนโลยี โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบขNอมูลและสารสนเทศ กิจกรรมท่ี ๑ 

จัดระบบการจัดเก็บขNอมูลสารสนเทศ และกิจกรรมท่ี ๒ ใหNบริการขNอมูลสารสนเทศ 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) เอกสารแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

๒) เอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนสงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๖๑  

๓) รายงานโครงการท่ี ๒ และ ๓ 

๔) ขNอมูลสารสนเทศเก่ียวกับอุปกรณa ฮารaดแวรaและซอฟตaแวรa 

๕) เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรaม  

(ส.ญ.) ของฝdายบริหารวิชาการ 

๖) รายงานการสำรวจความตNองการในการซQอมแซม ปรับปรุง วัสดุอุปกรณaตQางๆ  

ในหNองเรียน และหNองปฏิบัติการ 

ผลการดำเนินงาน 

๑) รNอยละ ๙๙ ของผูNเขNารQวมกิจกรรมพัฒนาระบบเครือขQายเทคโนโลยีและพัฒนา 

ระบบขNอมูลและสารสนเทศ มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

 

 

๔๒ 



 ๕๐   

มาตรมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ 

ผลการประเมินด*านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ     ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณา :  

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู*ผ9านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต\ในการดำเนินชีวิต 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

         ๑)  ครูและบุคลากรไดNรับการพัฒนาตามกลยุทธaท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามโครงการท่ี ๕ โครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมท่ี ๑ อบรม ประชุม สัมมนา 

กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาดูงาน กิจกรรมท่ี ๓ เสริมสรNางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และกลยุทธaที ่ ๓ พัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูN โครงการที่ ๗ สQงเสริมครูใหNมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  

กิจกรรมท่ี ๑ ครูนิเทศครู กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูN 

๒) ครูและบุคลากรมีการจัดการเรียนรูNตามมาตรฐานการเรียนรูN ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๓) ครูและบุคลากรพัฒนากระบวนการเรียนรูNท่ีเนNนกระบวนการคิด เนNนการปฏิบัติ  

(Active Learning) และเชื ่อมโยงไปสู Qชีว ิตประจำวัน โดยจัดทำแผนการเรียนรูN จัดทำวิจัยในชั ้นเรียน              

และนวัตกรรมการจัดการเรียนรูN  

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานผลการเขNารQวมโครงการท่ี ๕ โครงการพัฒนาครูและบุคลากร โดยมี 

เป�าหมายผลการประเมินป5พ.ศ.๒๕๖๑ คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๘๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรม 

๒) รายงานผลการเขNารQวมโครงการท่ี ๗ สQงเสริมครูใหNมีความสามารถในการจัดการเรียน 

การสอน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินป5พ.ศ.๒๕๖๑ คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๘๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรม   

       ๓) สรุปการสQงแผนการจัดการเรียนรูNของครูทุกรายวิชาทุกกลุQมสาระการเรียนรูN โดยมีเป�าหมาย 

ผลการประเมินป5พ.ศ.๒๕๖๑ คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรูNและจัดทำวิจัยในช้ันเรียน  

                             ๔) แผนการจัดการเรียนรูNทุกรายวิชาทุกกลุQมสาระการเรียนรูN 

     ๕) วิจัยในช้ันเรียนของครูทุกกลุQมสาระการเรียนรูN  

     ๖) นวัตกรรมการจัดการเรียนรูN อยQางนNอยกลุQมสาระการเรียนรูNละ ๑ นวัตกรรม 

  ผลความสำเร็จ   

                                 ๑) ครูและบุคลากร รNอยละ ๘๐ เขNารQวมโครง/กิจกรรมพัฒนาตนเองใหNมีมาตรฐานตามวิชาชีพ 

                            ๒) ครูและบุคลากร รNอยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรูNและมีบันทึกหลังการสอน 

ตามแผนการจัดการเรียนรูN และจัดทำวิจัยในช้ันเรียน  

 

 

 

 

๔๓ 



 ๕๑ 

๓.๒ ครูใช*ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล9งเรียนรู*ท่ีเอ้ือต9อการเรียนรู* 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนา และการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

                            ๑) โรงเรียนมีการสQงเสริมใหNครูและบุคลาการใชNส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศ ตามกลยุทธaท่ี ๑ 

พัฒนาระบบบริหารคุณภาพโดยการบริหารแบบมีสQวนรQวม โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบเครือขQาย

เทคโนโลยี กิจกรรมท่ี ๑ อบรมและติดตามการใชN Google Apps for Education และ KM ตามกลยุทธaท่ี ๓ 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูN โครงการที่ ๗ สQงเสริมครูใหNมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  

กิจกรรมท่ี ๑ สนับสนุนใหNครูใชNแหลQงเรียนรูN กิจกรรมท่ี ๒ สQงเสริมใหNครูใชNส่ือการสอนและนวัตกรรมการเรียนรูN

ท่ีหลากหลาย โครงการที่ ๙ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมท่ี ๑ การพัฒนาสื่อและ

นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาหNองเรียนสูQความเปXนเลิศ ตามกลยุทธaท่ี ๕ พัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาเปXนสังคมแหQงการเรียนรูN โครงการที่ ๑๘ สQงเสริมการใชNแหลQงเรียนรูNภายในและภายนอก

สถานศึกษา กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาแหลQเรียนรูNภายในโรงเรียน กิจกรรมท่ี ๒ สQงเสริมการใชNแหลQงเรียนรูNภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 

       ๒) ครูและบุคลากรจัดทำส่ือและจัดหาส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงเผยแพรQผQาน 

ทางเว็บไซตaโรงเรียน KM โรงเรียนสงวนหญิง และ Google classroom รวมถึงสรุปผลการจัดทำและการใชNส่ือ

สQงฝdายบริหารวิชาการ 

                           ๓) ครูและบุคลากรสนับสนุนการใชNแหลQงเรียนรูNท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

      ๔) ครูและบุคลากรไดNรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการใชNส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ  

ในการจัดการเรียนรูN 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      ๑) รายงานผลการเขNารQวมโครงการท่ี ๒ โครงการพัฒนาระบบเครือขQายเทคโนโลยี  

โดยมีเป�าหมายผลการประเมินป5พ.ศ.๒๕๖๑ คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๘๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรม 

                               ๒) รายงานผลการเขNารQวมโครงการท่ี ๗ สQงเสริมครูใหNมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

โดยมีเป�าหมายผลการประเมินป5พ.ศ.๒๕๖๑ คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๘๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรม 

                          ๓) รายงานผลการเขNารQวมโครงการท่ี ๙ พัฒนาส่ือและนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา โดยมีเป�าหมายผลการประเมินป5พ.ศ.๒๕๖๑ คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๘๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรม 

                          ๔) รายงานผลการเขNารQวมโครงการท่ี ๑๘ สQงเสริมการใชNแหลQงเรียนรูNภายในและภายนอก 

สถานศึกษา โดยมีเป�าหมายผลการประเมินป5พ.ศ.๒๕๖๑ คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๘๐ เขNารQวมโครงการ/กิจกรรม 

                            ๕) รายงานสรุปส่ือการเรียนรูN แหลQงเรียนรูN ภูมิป�ญญาทNองถ่ิน ฝdายบริหารวิชาการ ขNอมูล KM 

โรงเรียนสงวนหญิง บนเว็บไซตaโรงเรียน   

                          ๖) ครูมีแฟ�มผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานที ่ ๗ และมาตรฐานที ่ ๓ โดย

เป�าหมายผลการประเมินป5พ.ศ.๒๕๖๑ คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๘๐ มีแฟ�มมาตรฐานท่ี ๗ และมาตรฐานท่ี ๓ 

                          ๗) รายงานสรุปผลการนิเทศการสอนของครู โดยเป�าหมายผลการประเมินป5พ.ศ.๒๕๖๑ 

คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๘๐ มีผลการประเมินอยูQในระดับดีข้ึนไป  

๔๔ 



 ๕๒   

ผลความสำเร็จ   

                          ๑) รNอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร เขNารQวม โครงการพัฒนาระบบเครือขQายเทคโนโลยี 

                          ๒) รNอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร เขNารQวม โครงการสQงเสริมครูใหNมีความสามารถใน 

การจัดการเรียนการสอน   

                          ๓) รNอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร เขNารQวม โครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 

                          ๔) รNอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร เขNารQวม โครงการสQงเสริมการใชNแหลQงเรียนรูNภายใน 

และภายนอกสถานศึกษา  

                          ๕) รNอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร มีรายงานผลการใชNส่ือการเรียนรูN แหลQงเรียนรูN           

ภูมิป�ญญาทNองถ่ิน 

                          ๖) รNอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร มีการเผยแพรQส่ือผQานเว็บไซตaโรงเรียน   

                          ๗) รNอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร มีแฟ�มมาตรฐานท่ี ๗ และมาตรฐานท่ี ๓  

                          ๘) รNอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร เขNารQวมการนิเทศการสอน 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

กิจกรรม กระบวนการพัฒนา และการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

                          ๑) ครูมีการวิเคราะหaผูNเรียนเปXนรายบุคคลและนำขNอมูลมาใชNในการวางแผนการจัดการ 

เรียนรูNท่ีสอดคลNองกับความสามารถของผูNเรียน 

                          ๒) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสQงเสริมปฏิสัมพันธaเชิงบวก โดยมีการสรNางขNอตกลง 

รQวมกันภายในหNองเรียน เป�ดโอกาสใหNผูNเรียนไดNแลกเปลี่ยนประสบการณaการเรียนรูNในชั้นเรียน ระหวQางผูNเรียน

กับครู ผูNเรียนกับผูNเรียน มีสQวนรQวมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูN รวมถึงการรQวมกันสรNางวินัยในหNองเรียน

เชิงบวกโดยใชNรูปแบบวิถีประชาธิปไตย  

                          ๓) ครูผู NสอนใชNเทคนิคการสอนเชิงรุกดNวยกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุNนและสรNาง           

แรงบันดาลใจในการเรียนของผูNเรียนพรNอมทั้งเสริมแรงใหNผูNเรียนแสดงพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อใหNผูNเรียนเรียนรูN

รQวมกันอยQางมีความสุข 

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                          ๑) รายงานการวิเคราะหaผูNเรียนเปXนรายบุคคล โดยเป�าหมายผลการประเมินป5พ.ศ.๒๕๖๑ 

คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๙๐ เปXนผูNวิเคราะหaผูNเรียนเปXนรายบุคคล 

                          ๒) เอกสารการวัดและประเมินผลผูNเรียน โดยเป�าหมายผลการประเมินป5พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๙๐ จัดทำเอกสารวัดและประเมินผลผูNเรียน 

                          ๓) แผนการจัดการเรียนรูN 

                          ๔) ป�ายนิเทศระเบียบการใชNหNองเรียน หNองปฏิบัติการ 

  ผลความสำเร็จ   

  ๑) รNอยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรจัดทำเอกสารการวิเคราะหaผูNเรียนเปXนรายบุคคล  

๔๕ 



 ๕๓ 

 ๒) รNอยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรจัดทำเอกสารวัดและประเมินผลผูNเรียน 

 ๓) ครูและบุคลากรมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูN 

 ๔) โรงเรียนมีป�ายนิเทศระเบียบการใชNหNองเรียน หNองปฏิบัติการ   

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู*เรียนอย9างเปSนระบบ และนำผลมาพัฒนาผู*เรียน 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนา และการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

                         ๑) ครูและบุคลากร จัดทำเอกสารวางแผนวัดและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน โดยมี 

รายละเอียดครบทุกดNาน ไดNแกQ การประเมินดNานความรูN (K) การประเมินดNานกระบวนการ (P) การประเมิน

ดNานคุณลักษณะ (A) และนำผลการประเมินมาพัฒนาผู Nเรียน ทำใหNผู NเรียนมีผลการประเมินผQานเกณฑa            

การประเมินตามคูQมือวิชาการของโรงเรียน 

                         ๒) ครูและบุคลากร มีการจัดทำเคร่ืองมือวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนท่ีครอบคลุม 

ตามมาตรฐาน ตัวชี ้วัดของหลักสูตรและจัดทำรายงานการสรNางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลปลาย          

ภาคเรียน เพ่ือใชNเปXนขNอมูลในการพัฒนาแบบทดสอบในป5การศึกษาตQอไป         

                         ๓) ครูนำผลการประเมินผูNเรียนทั้งดNานความรูN (K) การประเมินดNานกระบวนการ (P)              

การประเมินดNานคุณลักษณะ (A) มาพัฒนาผูNเรียน โดยจัดสอนซQอมเสริมและพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยในช้ันเรียน  

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                         ๑) เอกสารการวัดและประเมินผลผูNเรียน โดยเป�าหมายผลการประเมินป5พ.ศ.๒๕๖๑ 

คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๙๐ จัดทำเอกสารวัดและประเมินผลผูNเรียน 

                         ๒) เอกสารรายงานการสรNางและหาคุณภาพแบบทดสอบโดยเป�าหมายผลการประเมิน        

ป5พ.ศ.๒๕๖๑ คือ ครูและบุคลากร รNอยละ ๙๐ สรNางและหาคุณภาพแบบทดสอบ 

๓) แฟ�มมาตรฐาน ๓ 

                         ๔) รายงานการวิจัยในช้ันเรียน หรือการพัฒนานวัตกรรม 

  ผลความสำเร็จ   

                         ๑) รNอยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรจัดทำเอกสารวางแผนวัดและประเมินผล  

                         ๒) รNอยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรจัดทำเอกสารการสรNางและหาคุณภาพแบบทดสอบ 

                         ๓) รNอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรจัดทำวิจัยในช้ันเรียนหรือการพัฒนานวัตกรรม  

๓.๕ ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู*และให*ข*อมูลป}อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

กิจกรรม กระบวนการพัฒนา และการจัดการเรียนรู*ท่ีส9งผลต9อระดับคุณภาพ 

๑) ครูและบุคลากรไดNรับการสQงเสริมใหNมีการแลกเปล่ียนเรียนรูNและใหNขNอมูลป�อนกลับ          

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ตามกลยุทธaที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีสQวนรQวม โครงการที่ ๑ โครงการ

สQงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมประชุมครู บุคลากร และ

กรรมการสถานศึกษา กิจกรรมท่ี ๒ การกระจายอำนาจการบริหารจัดการตามบทบาทหนNาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ตามกลยุทธaท่ี ๕ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปXนสังคมแหQงการเรียนรูN โครงการท่ี ๒๑ โครงการนิเทศติดตาม  

กิจกรรมท่ี ๓ นิเทศ 

๔๖ 



 ๕๔   

๒) ครูและบุคลาการสรNางบรรยากาศแหQงการเรียนรูNรQวมกันผQานกระบวนการชุมชน         

แหQงการเรียนรูNทางวิชาชีพ (PLC)  

๓) ครูและบุคลาการไดNรับการสำรวจความคิดเห็นจากผูNเรียนท่ีมีตQอการจัดการเรียน       

การสอนท่ีเนNนผูNเรียนเปXนสำคัญ 

๔) ครูมีการเผยแพรQผลงาน ทำใหNไดNรับรางวัลเกียรติยศจากหนQวยงานตQางๆ  

ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ\ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานโครงการ/กิจกรรม นิเทศภายในโรงเรียน 

๒) รายงานการประชุมกลุQมสาระการเรียนรูN/ประชุมฝdาย/งาน 

๓) แฟ�มบันทึกชุมชนแหQงการเรียนรูNทางวิชาชีพ (PLC)  

๔) รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผูNเรียนท่ีมีตQอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนNน   

ผูNเรียนเปXนสำคัญ 

๕) ผลงาน/รางวัลของครู ท่ีไดNรับจากการจัดการเรียนรูNจากหนQวยงานตQางๆ 

  ผลความสำเร็จ   

๑) รNอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร เขNารQวมโครงการนิเทศภายในโรงเรียน  

๒) รNอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรเขNารQวมประชุมกลุQมสาระการเรียนรูN/ประชุมฝdาย/งาน 

๓) รNอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรจัดแฟ�มบันทึกชุมชนแหQงการเรียนรูNทางวิชาชีพ (PLC) 

๔) รNอยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรมีผลการประเมินความคิดเห็นของผูNเรียนท่ีมีตQอ       

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนNนผูNเรียนเปXนสำคัญ อยูQในระดับดีข้ึนไป 

๕) ครูไดNรับรางวัลครูผูNสอนยอดเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๗ 



 ๕๕ 

ส#วนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการต+องการการช#วยเหลือ 
 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปXนขNอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตNองนำไป

วิเคราะหa  สังเคราะหa เพื ่อสรุปนำไปสูQการเชื ่อมโยงหรือสะทNอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาและนำไปใชNในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผล

การดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดQน จุดควรพัฒนาของแตQละ

มาตรฐาน พรNอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือใหNไดNมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและความตNองการชQวยเหลือ ดังน้ี 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเด9น จุดควรพัฒนา 

wคุณภาพของผู*เรียน 

     นักเรียนมีคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกวQาระดับชาติทุกรายวิชา        
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖ และ        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไปสูงกวQาเป�าหมายของ
สถานศึกษาและสูงกวQาป5การศึกษาที่ผQานมา นักเรียนมีความรูN
และทักษะท่ีจำเปXนตามหลักสูตร มีผลการประเมินสมรรถนะ
สำค ัญตามหล ักส ูตร  และม ีผลการประเม ินการอ Q าน                   
คิดวิเคราะหa และเขียนสูงกวQาเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  
    น ั ก เ ร ี ยนม ี ความสามารถ ในการสร N า งนว ั ตกรรม                        
มีความสามารถในการใชNเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
จนสามารถนำผลงานที่เกิดจากการเรียนรู Nไปสู Qการนำเสนอ
ผลงานในระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ท้ัง ๘ กลุQมสาระการเรียนรูN 
    นักเรียนมีผลงานระดับชาติที่แสดงถึงความภูมิใจในทNองถ่ิน
และความเปXนไทย และนักเร ียนมีผลงานระดับชาติและ
นานาชาติท่ีแสดงถึงสุขภาวะทางรQางกายและจิตสังคม นักเรียน   
มีส ุขภาพรQางกายแข็งแรง จากการไดNร ับการสQงเสริมใหN
แสดงออกอยQางเหมาะสม มีความสุภาพ เรียบรNอย จนเปXน        
อัตลักษณaของสถานศึกษาและเปXนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ 
 
 

wคุณภาพของผู*เรียน 

     นักเรียนยังตNองไดNรับการสQงเสริมใหNสามารถ

เปXนผู NนำและสรNางผลงาน การเปXนผู Nนำสังคม      

ในดNานจิตอาสา ดNานการตQอตNานสิ่งเสพติดและ

อบายมุข รวมถึงการตQอตNานการบริโภคนิยม  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๘ 



 ๕๖   

จุดเด9น จุดควรพัฒนา 

wกระบวนการบริหารและการจัดการ 

    โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยQางเปXนระบบดNวย
การใชN SY STEP เปXนหลักในการบริหารงาน มีการกำหนด
วิสัยทัศนa พันธกิจ เป�าหมาย กลยุทธa โครงการ/กิจกรรมท่ี
ชัดเจนสอดคลNองกันทำใหNบรรลุผลในการบริหารจัดการศึกษา               
มีการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือการ
ปฏิบัติงาน (WI) และฟอรaม (ส.ญ.) ในทุกฝdาย/กลุ Qม/งาน           
จนไดNร ับรางวัลโรงเรียนที ่ม ีระบบบริหารจัดการคุณภาพ            
ตามเกณฑaรางวัล OBECQA ระดับภาคกลาง ในป5การศึกษา 
๒๕๖๑ และไดNรับรางวัลโรงเรียนท่ีมีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (IQA 
AWARD) ระดับยอดเยี ่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญQ
พิเศษ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก แสดงใหNเห็นถึง
ความสำเร็จในการบริหารจัดการ มีการมุQงเนNนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและมาตรฐานสากล เพื ่อพัฒนา
วิชาการที่สQงเสริมผูNเรียนรอบดNานตามหลักสูตรสถานศึกษา         
ทำใหNนักเรียนมีคุณลักษณะตามโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ   
มีผลงานความเปXนเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหนNา
ทางความคิด ผลิตงานอยQางสรNางสรรคa และรQวมกันรับผิดชอบ
ตQอสังคมโลก 
   ผูNบริหาร ครู และบุคลากรทุกคนไดNรับการสQงเสริมใหNมีความ
เช ี ่ยวชาญทางว ิชาช ีพ จนมีผลงานดNานการบริหารและ         
การจัดการเรียนรูNที่เปXนแบบอยQางไดN มีการจัดสภาพแวดลNอม 
ทางกายภาพและสังคมที ่เอ ื ้อตQอการจัดการเรียนรู NอยQาง                
มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย จนมีคุณภาพที่สามารถเปXน
แบบอยQางไดN โรงเรียนมีระบบสัญญาณอินเตอรaเน็ต (WiFi) 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งเปXนการสQงเสริมใหNนักเรียนเขNาถึงแหลQง
เรียนรูNไดNดNวยตนเอง 
 
 
 
 
 

wกระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือ

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (WI) และฟอร aม (ส.ญ.)              

ในทุกฝdาย/กลุQม/งาน ใหNทันตQอการเปล่ียนแปลง 

   ควรเพิ ่มแหลQงเรียนรู NรวมถึงหNองปฏิบัติการ

เฉพาะทาง เพื ่อสQงเสริมการจัดการเรียนรูN

ใหNกับผูNเรียน และใหNเปXนไปอยQางเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๙ 



 ๕๗ 

จุดเด9น จุดควรพัฒนา 

wกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ 

   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูNทุกกลุQมสาระ

การเรียนรูN มีการพัฒนาการจัดการเรียนรูNโดยใชNงานวิจัย

ในชั้นเรียนหรือการสรNางนวัตกรรม การจัดการเรียนรูN 

และมีผลงานที่สามารถเปXนแบบอยQางไดN ซึ่งสQงเสริมใหN

นักเรียนมีความรูNและทักษะที่จำเปXนตามหลักสูตร ทำใหN

นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

ระดับชาติสูงกวQาคQาเฉลี่ยระดับประเทศอยQางตQอเนื่อง 

และนักเร ียนมีผลงานที ่แสดงถึงความเปXนเลิศทาง

วิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ      

wกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ 

  ควรสQงเสริมใหNครูที่มีประสบการณaการจัดการเรียนรูN

นNอยไดNรับการพัฒนาการบริหารจัดการความรูN (KM) 

ดNวยการสรNางสื่อการจัดการเรียนรูNและกิจกรรมการ

เรียนรู Nต Qางๆ และสนับสนุนใหNมีการเผยแพรQผQาน

ชQองทางที่หลากหลาย เพื่อใหNผูNเรียนไดNมีโอกาสเขNาไป

เรียนรูNไดNงQายข้ึน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให*ได*มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

 ๑. จัดโครงการ/กิจกรรมที่สQงเสริมความสามารถในการเปXนผูNนำสังคมในดNานจิตอาสา ดNานการตQอตNาน

ส่ิงเสพติดและอบายมุข รวมถึงการตQอตNานการบริโภคนิยม 

 ๒. จัดกิจกรรมอบรมใหNความรูNและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คูQมือการปฏิบัติงาน (WI) 

และฟอรaม (ส.ญ.) ในทุกฝdาย/กลุQม/งาน ใหNทันตQอการเปล่ียนแปลง 

 ๓. ระดมทรัพยากร/ของงบประมาณจากหนQวยงานที ่ เก ี ่ยวขNองเพื ่อเพิ ่มแหลQงเรียนรูN รวมถึง

หNองปฏิบัติการเฉพาะทางเพ่ือสQงเสริมการจัดการเรียนรูNใหNกับผูNเรียน และใหNเปXนไปอยQางเพียงพอ 

 ๔. จัดโครงการ/กิจกรรมที่สQงเสริมใหNครูไดNรับการพัฒนาการบริหารจัดการความรูN (KM) ดNวยการสรNาง

สื่อการจัดการเรียนรูNและกิจกรรมการเรียนรูNตQางๆ และสนับสนุนใหNมีการเผยแพรQผQานชQองทางที่หลากหลาย 

เพ่ือใหNผูNเรียนไดNมีโอกาสเขNาไปเรียนรูNไดNงQายข้ึน 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 ๑. ยกระดับความสามารถของนักเรียนในการสรNางนวัตกรรม การใชNเทคโนโลยีสารสนเทศและ           

การส่ือสาร จนสามารถนำผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรูNไปสูQการนำเสนอในระดับนานาชาติไดNเพ่ิมมากข้ึน 

 ๒. สQงเสริมใหNครูพัฒนาการจัดการเรียนรูNโดยการสรNางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูNที่สามารถเผยแพรQ

ในเวทีวิชาการตQางๆ และเปXนแบบอยQางไดNมากข้ึน 

 ๓. การพัฒนาสถานศึกษาใหNเปXนสังคมแหQงการเรียนรูNของชุมชน เชื่อมโยงเครือขQายการเรียนรูNและ

แหลQงเรียนรูNท่ีมีสQวนรQวมของชุมชนและภูมิป�ญญาทNองถ่ิน 

ความต*องการและการช9วยเหลือ 

 ๑. การสรNางเคร่ืองมือเพ่ือวัดการรูNเร่ืองการอQาน การรูNเร่ืองการคำนวณ และการรูNดNานวิทยาศาสตรa (PISA) 

 ๒. การสรNางกิจกรรมการเรียนรูNสQงเสริมการรูNเรื ่องการอQาน การรูNเรื ่องการคำนวณ และการรูNดNาน

วิทยาศาสตรa (PISA) 

๕๐ 



 ๕๘   

ส#วนที่ ๔ 
การปฏิบัติท่ีเปSนเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด9น) 

 

5 เปXนตNนแบบ มีความโดดเดQน ไดNรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓)   
5 เปXนตNนแบบ มีความโดดเดQน ไดNรับการยอมรับระดับชาติ (C๒) 

5 เปXนตNนแบบหรือมีความโดดเดQนระดับทNองถ่ิน/ภูมิภาค/เขตพ้ืนท่ี (C๑) 
 

ช่ือผลงานท่ีเสนอประเมินความโดดเด9น (Best Practices) 

“โรงเรียนส9งเสริมนักเรียนด*านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ\ทางวิทยาศาสตร\” 

คำสำคัญ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐaทางวิทยาศาสตรa หมายถึง ผลงานนักเรียนดNานวิทยาศาสตรa ที่เกิดขึ้นจาก

การจัดการเรียนรูNในหNองเรียนท่ีเปXนส่ิงใหมQๆ  ในรูปแบบของกระบวนการ ช้ินงาน หรือผลิตภัณฑaตQางๆ   

๑. บทนำ 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต 

 โรงเรียนสวนหญิงมีการจัดการเรียนรูNตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเนNนใหNผูNเรียนมีความรูNและ 

ทักษะและสมรรถนะที่จำเปXนตามหลักสูตร มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เนNนพัฒนาผูNเรียนในทุกดNาน มีโครงการ/

กิจกรรมที่สQงเสริมศักยภาพของผูNเรียนมาโดยตลอด จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ป5 พ.ศ.๒๕๕๓ – 

๒๕๕๘ ที่ผQานมาพบวQา โรงเรียนมีจุดที่ควรพัฒนา คือ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ต่ำกวQาเกณฑaใน          

๔ กลุQมสาระการเรียนรูN ไดNแกQ กลุQมสาระการเรียนรูNวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa สังคมศึกษาและศิลปะ และ        

การจัดการเรียนการสอนของครูที่สอนแบบกระบวนการคิดนNอยกวQาการสอนแบบเนNนเนื้อหา แสดงใหNเห็นวQา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในอดีตมีผลตQอการเรียนรูNของผูNเรียน  

ดังน้ันโรงเรียนสงวนหญิงจึงไดNนำขNอเสนอแนะจากการประเมินภายนอก มาพัฒนานักเรียน  

ในดNานการจัดการเรียนการสอนของครู โดยเนNนการพัฒนากระบวนการคิดของผู NเรียนใหNมากยิ ่งขึ ้นใน              

ทุกรายวิชาเพื่อแกNป�ญหาจุดที่ควรพัฒนาดังที่กลQาวมา เริ่มจากการปรับวิสัยทัศนaของโรงเรียนในแผนพัฒนา

โรงเรียนสงวนหญิง ป5พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ โรงเรียนมีวิสัยทัศนa คือ “โรงเรียนสงวนหญิงจัดการศึกษา              

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากลสูQความเปXนเลิศภายในป5 ๒๕๕๘” ในป5พ.ศ.๒๕๕๗ 

โรงเรียนสงวนหญิงเขNารับการประเมินการบริหารจัดการดNวยระบบคุณภาพตามเกณฑaรางวัล SCQA โรงเรียน

มาตรฐานสากลและผQานเกณฑaการประเมิน แสดงถึงการเตรียมความพรNอมของโรงเรียนเพื่อเขNาสูQการเปXน

โรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับสูงข้ึนไป 

 สภาพท่ัวไป 

  โรงเรียนสงวนหญิงมีวิสัยทัศนaท่ีประกาศไวNในแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ในป5พ.ศ. ๒๕๕๙ 

– ๒๕๖๒ คือ “โรงเรียนสงวนหญิงเปXนโรงเรียนมาตรฐานสากลและจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา         

ข้ันพื้นฐาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูQความเปXนเลิศภายในป5 ๒๕๖๒” ดังนั้นโรงเรียนสงวนหญิง

จึงมุQงพัฒนาและสQงเสริมผูNเรียนรอบดNาน โดยจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีโครงการ/

ü 

๕๑ 



 ๕๙ 

กิจกรรมที ่เนNนพัฒนาครูและผู Nเรียน เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู Nเรียนและเพื ่อใหNมีผล             

การทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวQาระดับประเทศทุกรายวิชาและทุกป5การศึกษาอยQางตQอเนื ่อง               

ดNวยกระบวนการสอนที่เนNนกระบวนการคิด สQงผลใหNในป5 พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนไดNรับรางวัลสถานศึกษารางวัล

พระราชทาน ขนาดใหญQพิเศษ ป5พ.ศ.๒๕๖๑ ไดNรับรางวัลคุณภาพแหQงสำนักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษา

ขั ้นพื ้นฐาน OBECQA และรางวัลสถานศึกษาที ่มีระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ IQA AWARD และในป5การศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ผูNเรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) สูงกวQาระดับชาติทุกรายวิชา  

   ดNวยโรงเรียนสงวนหญิงเปXนโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงตNองสนับสนุนใหNผูNเรียนมีศักยภาพ       

ในดNานตQางๆ ตามคุณลักษณะของผูNเรียนตามเกณฑaมาตรฐานสากล และไดNรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

ซึ่งในชQวงตNนของแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ระหวQางป5พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ โรงเรียนไดNพัฒนาผูNเรียนใหNมี

ผลงานที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรูNในหNองเรียนเปXนที่ยอมรับในระดับชาติแลNวในหลายกลุQมสาระการเรียนรูN 

เชQน วิทยาศาสตรa ภาษาไทย ภาษาตQางประเทศ และสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับกลุQมสาระการเรียนรูN

วิทยาศาสตรaมีผลงานระดับชาติจำนวนมากจึงมีความพรNอมและโอกาสที่จะไดNรับการพัฒนาสูQระดับนานาชาติไดN  

ทำใหNโรงเรียนมุQงเนNนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดNานวิทยาศาสตรa โดยใชNแนวทางการปฏิบัติที่เปXนเลิศ

เพ่ือใหNเกิดความโดดเดQนเปXน “โรงเรียนส9งเสริมนักเรียนด*านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ\ทางวิทยาศาสตร\” 

 ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปSนเลิศ 

  โรงเรียนสงวนหญิงมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปXนเลิศ และมีความโดดเดQนเปXน “โรงเรียน

สQงเสริมนักเรียนดNานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐaทางวิทยาศาสตรa” เริ่มจาก โรงเรียนสงวนหญิงเปXนโรงเรียน

มาตรฐานสากล ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดใหNมีโครงการสQงเสริมการพัฒนานักเรียนดNานวิทยาศาสตรaใหNมีผลงาน

ระดับนานาชาติโดยเพิ่มศักยภาพการดำเนินในกิจกรรมตQางๆ ไดNแกQ โครงการหNองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรa        

ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตNนและตอนปลาย ไดNแกQ โครงการหNองเรียนพิเศษตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 

(SMART CLASS) โครงการหNองเรียนวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรaเทคโนโลยี และสิ่งแวดลNอม (SMTE) หNองเรียน

ปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ ๒ จำนวน ๒ หNองเรียนเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรa หNองเรียนปกติ

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖ หNองเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa สำหรับ             

การพัฒนาทักษะดNานวิทยาศาสตรa เริ่มตั้งแตQการจัดคQายทักษะวิทยาศาสตรaใหNกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตNนทุกคน และจัดคQายโครงงานวิทยาศาสตรaใหNกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ ๔ สำหรับหNองเรียนปกติ       

ในทุกระดับชั ้นเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรaเปXนวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรขั ้นพื ้นฐาน นอกจากนี้โรงเรียน               

มีโครงการ/กิจกรรมที่สQงเสริมศักยภาพนักเรียนสูQความเปXนเลิศ มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตรaใหNนักเรียน 

ทุกคนไดNแสดงความสามารถดNานวิทยาศาสตรa มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาคNนควNาและสรNาง

องคaความรูNดNวยตนเอง (IS1) การสื่อสารและการนำเสนอ และการเผยแพรQสูQชุมชน  (IS2- IS3) ซึ่งกิจกรรม

ดังกลQาว สQงเสริมใหNนักเรียนมีศักยภาพดNานการวิจัยและสรNางนวัตกรรม สQงผลใหNนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง       

มีผลงานดNานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐaทางวิทยาศาสตรaท่ีมีความโดดเดQนและเปXนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

 

๕๒ 



 ๖๐   

 วัตถุประสงค\ของวิธีหรือแนวทางท่ีเปSนเลิศ 

๑. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูNเรียนใหNมีผลงานท่ีเกิดจากกระบวนการคิด ใหNมีผลงานดNานการ      

ผลิตนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐaทางวิทยาศาสตรa 

๒. เพ่ือเผยแพรQผลงานของผูNเรียนดNานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐaทางวิทยาศาสตรaในเวที 

ระดับนานาชาติ 

 เป}าหมาย 

  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนรNอยละ ๒๐ มีผลงานดNานการคิดรายวิชา IS  

๒. นักเรียนรNอยละ ๑๐ มีผลงานดNานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐaทางวิทยาศาสตรa 

๓. นักเรียนรNอยละ ๕ มีผลงานท่ีไดNรับการเผยแพรQและยอมรับในเวทีระดับชาติ 

๔. นักเรียนรNอยละ ๐.๒ มีผลงานท่ีไดNรับการเผยแพรQและยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ 

  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีทักษะดNานการคิดสูงข้ึน 

๒. นักเรียนมีผลงานดNานนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐaทางวิทยาศาสตรaท่ีไดNรับการเผยแพรQและ 

ยอมรับในระดับชาติข้ึนไปสูงข้ึน 
 

๒. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปSนเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงแนวทางปฏิบัติที่เปQนเลิศ 

๕๓ 



 ๖๑ 

๓. ผลลัพธ\/ผลการดำเนินการ 

๑. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี ๒ และมัธยมศึกษาป5ท่ี ๕ มีผลงานท่ีแสดงถึงทักษะ 

ดNานการคิด คิดเปXนรNอยละ ๓๓.๗๘  

๒. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี ๒ และ มัธยมศึกษาป5ท่ี ๕ มีผลงานดNานนวัตกรรมและ 

ส่ิงประดิษฐaทางวิทยาศาสตรa คิดเปXนรNอยละ ๑๕.๐๑  

๓. มีผลงานท่ีไดNรับการเผยแพรQและยอมรับในเวทีระดับชาติ คิดเปXนรNอยละ ๖.๖๘ 

๔. นักเรียนท่ีไดNรับการเผยแพรQและยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ คิดเปXนรNอยละ ๐.๔๙  
 

เมื ่อดำเนินการตามขั ้นตอนของ “โรงเรียนสQงเสริมนักเรียนดNานนวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐa                 

ทางวิทยาศาสตรa” ทำใหNนักเรียนมีทักษะดNานการคิดสูงขึ้น นักเรียนมีผลงานดNานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐa

ทางวิทยาศาสตรaที่ไดNรับการเผยแพรQและยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติสูงขึ้น สQงผลตQอสถานศึกษา 

คือ โรงเรียนไดNรับการยอมรับจากหนQวยงานภายนอก จึงมีหนQวยงานตQางๆ มาขอเขNาศึกษาดูงาน ทั้งงานในฝdาย

บริหารวิชาการ กลุ Qมสาระการเรียนรู N และโครงการหNองเรียนพิเศษตQางๆ อยQางตQอเนื ่อง และไดNรับเชิญ            

จากหนQวยงานภายนอกใหNนำเสนอผลงานความสำเร็จ โรงเรียนสQงเสริมนักเรียนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐa       

ทางวิทยาศาสตรa ต้ังแตQป5พ.ศ.๒๕๕๙ – ป�จจุบัน  
 

๔. ปpจจัยเก้ือหนุน/ปpจจัยแห9งความสำเร็จ 

  โรงเรียนสงวนหญิงบริหารงานโดยมีระบบบริหารแบบ SY STEP กระจายอำนาจการ

บริหารงานสQงเสริมใหNผูNรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ตามกระบวนการ “โรงเรียนสQงเสริมนักเรียนดNาน

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐaทางวิทยาศาสตรa” ดำเนินการไดNอยQางอิสระ มีทีมงานที่เขNมแข็ง มีการสนับสนุนดNาน

งบประมาณที่เพียงพอและมีนักเรียนที่มีความพรNอม โดยที่ทุกภาคสQวนมีสQวนรQวมในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

สQงผลใหNผูNเรียนมีผลงานเชิงประจักษa 
 

๕. แนวทางการพัฒนาให*ย่ังยืน 

  โรงเรียนสงวนหญิงใชNกระบวนการ PDCA มาขับเคลื่อนในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามกระบวนการ “โรงเรียนสQงเสริมนักเรียนดNานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐaทางวิทยาศาสตรa” โดยในแตQละ

ข้ันตอนของการดำเนินกิจกรรมยQอยมีการกำกับ นิเทศ และติดตามเพ่ือนำผลมาพัฒนาในป5ตQอไปอยQางตQอเน่ือง 
 

๖. การเปSนต*นแบบให*กับหน9วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลท่ีได*รับ 

 ผลจากการดำเนินการ “โรงเรียนสQงเสริมนักเรียนดNานนวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐaทาง

วิทยาศาสตรa” ทำใหNนักเรียนมีผลงานดNานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐaทางวิทยาศาสตรaที่ไดNรับการเผยแพรQและ

ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติสูงข้ึน สQงผลใหNโรงเรียนไดNรับการยอมรับจากหนQวยงานภายนอก  

 

 

๕๔ 



 ๖๒   

 โดยมีหลักฐานแสดงการเปXนตNนแบบใหNกับหนQวยงานภายนอก ดังน้ี  

๑. การเขNาศึกษาดูงานของหนQวยงานตQางๆ ท้ังระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา   

ศึกษาดูงานโครงการหNองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรa ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. (SMART CLASS) ไดNแกQ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท เปXนตNน  

๒. การเขNาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS ไดNแกQ เครือขQายสQงเสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดลำพูน โรงเรียนกะเปอรaวิทยา จังหวัดระนอง โรงเรียนสายบุรี             

(แจNงประชาคาร) จังหวัดป�ตตานี   

๓. ไดNรับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหNรQวมแลกเปล่ียน 

เรียนรูNกับนิทรรศการ การแสดงผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ “สรNางเด็กไทย ๔.๐” การศึกษาไรNพรหมแดน  

๔. ผลงานนักเรียนท่ีไดNรับ ในระดับนานาชาติ  ไดNแกQ  

๔.๑  รางวัล Honorable Award สาขา Environmental Quality  

โครงงานโอลิมป�กวิชาการ ๒๕๖๑ (Genius Olympiad) ณ เมืองออสวีโก รัฐนิวยอรaก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

    ๔.๒  รางวัล Second Prize Physical Science Category โครงงาน

วิทยาศาสตรaระดับอาเซียน The Fourth ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2018   

    ๔.๓  รางวัล Gold Prize รายการ 7th ASEAN +3 Junior Science 

Odyssey (APT JSO-7) “Science & Innovation for Good Health and Societal Well Being”                   

ณ กรุงกัวลาลัมเปอรa ประเทศมาเลเชีย  

    ๔.๔  รางวัล Best of Physical Science และรางวัล Science Project 

Popular vote ในงาน Prime Ministers Science Project Award 2018 และเปXนตัวแทนประทศไทย         

เขNารQวมกิจกรรม Science English Exploration in Korea (SEEK CAMP) ณ เมืองโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใตN 

    ๔.๕  รางวัล Gold Prize presention  ในงาน The 3th Belt and Road 

Teenager MakerCamp & Teacher Workshop ณ เขตปกครองตนเองกวQางซีจNวง (Guangxi Zhuang) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

    ๔.๖  เปXนตัวแทนประทศไทยเขNารQวมประชุมวิชาการ GLOBE Learning 

Expedition ณ เมืองโพคารา และเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล  
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๗. ภาคผนวก (ร9องรอย หลักฐาน ภาพถ9าย ช้ินงาน ฯลฯ) 
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 ๖๔   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
� คำส่ังแตQงต้ังคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

   สงวนหญิง ป5การศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

� คำส่ังแตQงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาป5การศึกษา ๒๕๖๑ 

� มาตรฐานสถานศึกษา/คQาเป�าหมายของสถานศึกษา 
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คำส่ังโรงเรียนสงวนหญิง 

ท่ี  ๑๗๕/๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต9งต้ังคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนสงวนหญิง ประจำปfการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ระบุใหNการประกันคุณภาพการศึกษาเปXนสQวน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดใหNสถานศึกษาและหนQวยงานตNนสังกัดตNองดำเนินการอยQาง

ตQอเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสQวนของการประกัน

คุณภาพภายในน้ัน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง กำหนด

หลักเกณฑaและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ ระบุใหN

สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปXนแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เพื่อเปXนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสQวนรQวมของชุมชนและหนQวยงานที่เกี่ยวขNอง       

ท้ังภาครัฐและเอกชน และจากมติท่ีประชุมของคณะรัฐมนตรีที่ไดNใหNความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ     

พ.ศ. ๒๕๖๑ และไดNมีการประกาศใหNใชNมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา เพื่อเปXนหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หนQวยงานตNนสังกัด และสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา สQงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา และเพื่อใหNการดำเนินงานดังกลQาวเปXนไปอยQางมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงขอแตQงต้ัง

คณะกรรมการรับผิดชอบ ดังตQอไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน*าท่ี  มีหนNาท่ี  ใหNคำปรึกษา  แนะนำ  และอำนวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติงาน ประกอบดNวย 

  ๑.๑ นายนิติกรณa  ฉันทaวงศaชนะ  ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายธีรพล  ขยันการนาวี  รองประธานกรรมการ 

       ๑.๓ นางนงลักษณa ศุภโสภณ  กรรมการ 

  ๑.๔ นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล  กรรมการ 

  ๑.๕ นางเนตรaชุกร หอมไมQวาย  กรรมการ       

  ๑.๖ นางพรไพร  เผQาอินทรaจันทรa  กรรมการ 

                     ๑.๗ นางสาวนิสา  จุลโพธ์ิ   กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน              

มีหน*าท่ี จัดทำมาตรฐานการศึกษาและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง ใหNมีความ

สอดคลNองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดNวย 

๕๘ 



 ๖๖   

มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน  

         ๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู*เรียน 

  ๑) นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล ประธานกรรมการ 

  ๒) นางกรชศา  เพชรปภาสิน รองประธานกรรมการ   

  ๓) นางสาวเกษราภรณa  แสงสุระ  กรรมการ 

  ๔) นางสาวชนทิชา เชิดตระกูล กรรมการ 

  ๕) นางปรัศนียา  เทียนไชย กรรมการ 

  ๖) นายศุภชาติ  อ่ิมเกษม  กรรมการ 

  ๗) นายธนวัฒนa  นาคเอก  กรรมการ 

  ๘) นางสาวสุพาภรณa บุญรักษa  กรรมการ 

  ๙) นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒนaพงศa กรรมการ 

  ๑๐) นายธำรงคa  จันทรอมรพร กรรมการ 

  ๑๑) นายศุภศิลป£  ดอกรังกูล กรรมการ 

  ๑๒) นางปทิตตา  จันทรaมณี กรรมการ 

  ๑๓) นางลำดวน  บุญรังษี  กรรมการ 

  ๑๔) นางสาวสุหรรษา คงมีชนมa กรรมการ 

  ๑๕) นางกฤติยา        เหมรี  กรรมการ 

  ๑๖) นางสมพิศ  เล็กถวิลวงศa กรรมการ 

  ๑๗) นางสาวชมัยพร แกNวปานกัน กรรมการ 

  ๑๘) นางสาวพจนา บัวกระสินธุa กรรมการ 

  ๑๙) นายสันติชัย  บุญรักษa  กรรมการ 

  ๒๐) นายภัทรพล  พุQมเข็ม  กรรมการ 

  ๒๑) นางสาวปาจรียa รัตนวิเชียร กรรมการ 

  ๒๒) นางสาวสิริลักษณa แสงศิลา  กรรมการ 

  ๒๓) นางสาวอรนุช แมNนเทวฤทธ์ิ กรรมการ 

  ๒๔) นางสาววราวรรณ จันซัง  กรรมการ 

๒๕) นางสาวดารารัตนa ทองโชติ  กรรมการ 

๒๖) นางคนึง  ไวยโอรส กรรมการ  

  ๒๗) นางสาวสุกัญญา แอสมจิตตa กรรมการ   

  ๒๘) นางสาวศิริลักษณa ล้ิมไพบูลยa กรรมการ   

  ๒๙) นางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภ  กรรมการ  

  ๓๐) นางสาวมลฑิรา ศรีศักดา  กรรมการ 

  ๓๑) นางสาวกฤษณา วิรุฬหaพจนa กรรมการ  

๕๙ 



 ๖๗ 

 ๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู*เรียน (ต9อ)  

  ๓๒) นายสุรัตนa  ชุQมทอง  กรรมการ 

  ๓๓) นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา กรรมการ 

  ๓๔) นางสาวน้ำทิพยa ใจแจNง  กรรมการ 

  ๓๕) นางสาวมาณิการa พรหมสุข กรรมการ 

  ๓๖) นายนพวรรณ ตันติคงพันธa กรรมการ 

  ๓๗) นายสมัชญa  ศรีจันทรaทับ กรรมการ 

๓๘) นายเมธา  โกมุกพันธa กรรมการ   

  ๓๙) นายเสกสรรคa นาเอก  กรรมการ 

  ๔๐) นางสาววีรินทรaพิมล ศรีชัย  กรรมการ   

  ๔๑) นางสาวชญานุตนa เฮงตระกูล กรรมการ 

๔๒) นายพรรณพงศa สมจิตตa  กรรมการ   

  ๔๓) นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลยaพานิช กรรมการ 

  ๔๔) นายประยุทธa ขำพิจิตร  กรรมการ 

  ๔๕) นางสาววนิดา สวนดอกไมN กรรมการ 

  ๔๖) นางสาวอัญชลิกา พวงดอกไมN กรรมการ 

๔๗) นายสุวัฒนa  เสนาะพิณ กรรมการ 

  ๔๘) นางอุรศา  รามไชย  กรรมการ 

  ๔๙) นางสาวพุทธชาด พลเสน  กรรมการ   

  ๕๐) นางสาวพรไพลิน ทะนงคa  กรรมการ 

๕๑) นางสาววรีญา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

  ๕๒) นางสาวเปรมกมล วิหคทอง กรรมการ 

๕๓) นางสาวจุฬารัตนa เกตุคง  กรรมการ 

  ๕๔) นางสาวศิวนาถ หNวยหงษaทอง กรรมการ 

  ๕๕) นางสาวเพ็ญลดา ทูNไพเราะ กรรมการและเลขานุการ  

  ๕๖) นางสาวศิริรัตนa ยอดย่ิง  กรรมการและผูNชQวยเลขานุการ 

  ๕๗) นางมนัสนันทa เนตรสวQางวิชา กรรมการและผูNชQวยเลขานุการ 
 

 ๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๑) นายธีรพล  ขยันการนาวี ประธานกรรมการ 

  ๒) นางเนตรaชุกร  หอมไมQวาย รองประธานกรรมการ 

  ๓) นายสมบุญ  สกุลกรุณาอารียa กรรมการ 

  ๔) นางณาฏญา  นวมทิพยaวัลยa กรรมการ 

๖๐ 



 ๖๘   

๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต9อ) 

  ๕) นางสาววรางคaภัทรa สุขเรือน  กรรมการ 

  ๖) นางทรายทอง  ขยันการนาวี กรรมการ 

  ๗) นางภรรัช  โอสธีรกุล กรรมการ 

  ๘) นางสาววัสนันทa ประจงการ กรรมการ 

  ๙) นางน้ำคNาง  แอสมจิตตa กรรมการ 

   ๑๐) นางทิพยารัตนa ดนุไทย  กรรมการ 

  ๑๑) นายยอดชาย ขุนสังวาลยa กรรมการ 

  ๑๒) นายทรงศักด์ิ โชติชQวง  กรรมการ 

  ๑๓) นางมนตaทิพยa แกNวเจริญ กรรมการ 

  ๑๔) นางสาวอินทิรา เกตุอินทรa กรรมการ 

  ๑๕) นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารยa กรรมการ 

  ๑๖) นายชนินทรa  ชโลธร  กรรมการ    

  ๑๗) นางสาวฉันทนา บุญมาก  กรรมการ  

  ๑๘) นางสาวระวีวรรณ วีระเทศ  กรรมการ 

  ๑๙) นางพิมพaรดา เพ่ิมพูล  กรรมการ 

  ๒๐) นางสาวสุพรรณณี สกุลพฤทธ์ิ กรรมการ   

  ๒๑) นางสาวจิตติมา กิจสังสรรคaกุล กรรมการ 

  ๒๒) นางสาววรรณภรณa  เฉิดฉวีวรรณ กรรมการ  

  ๒๓) นางสาวโชติกา ศรีคำไทย กรรมการ 

  ๒๔) นางสาวกุลิสรา หอมใจเย็น กรรมการ 

  ๒๕) นางสาวนิลาวรรณ สุวรรณมณี กรรมการ 

  ๒๖) นางสาวกัญญภัทร    แสงดาว  กรรมการ 

  ๒๗) นางสาวภัทราภรณa รัตนวงศา กรรมการ 

  ๒๘) นางสาวพิมณภัทรa วราพรวุฒิพงศa กรรมการ   

  ๒๙) นายชนาธิวัฒนa สืบศักด์ิ  กรรมการ 

  ๓๐) นางสาวป�ญจพร ซังยืนยง  กรรมการ   

  ๓๑) นายเขมินทรa อุQนศิริ  กรรมการ 

  ๓๒) นางสาวณัฐชา เทียนศรี  กรรมการ 

  ๓๓) นางสาวหทัยรัตนa ทองโสภา กรรมการ 

  ๓๔) นางสาววัชราพร ฟองจันทรa กรรมการ 

  ๓๕) นายเฉลิมพร แตงโสภา กรรมการ 

  ๓๖) นางสาวกมลลักษณa  เพ็งดำ  กรรมการ 

๖๑ 



 ๖๙ 

๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต9อ) 

  ๓๗) นางสาวพิชชาพร เจริญย่ิง  กรรมการ 

  ๓๘) นางสาวจิรสุดา เช่ียวชาญ กรรมการ 

  ๓๙) นายธฤต  จันทรaสุวรรณ กรรมการ 

  ๔๐) นางสาวภาพตะวัน   ลQามแขก  กรรมการ 

  ๔๑) นางสาวภาวิณี สุวรรณประทีป กรรมการ 

  ๔๒) นางสาวชุลีพร จันทรaเชียงศรี กรรมการ 

  ๔๓) นางสาวภรภัทร เฉตวงษa  กรรมการ   

  ๔๔) นางสาวภัทรานี ชัยศรี  กรรมการ 

  ๔๕) นางสาวอริศา พวงดอกไมN กรรมการ 

  ๔๖) นางสาวฉัตรสิรี คันธฐากูล กรรมการ 

  ๔๗) นางสาวสุนิสา สุวรรณคีรี กรรมการ  

  ๔๘) นางสาวนิภาพร       ยาทิพยa  กรรมการ   

  ๔๙) นางสาววิไลวรรณ คงเป5ย  กรรมการ  

  ๕๐) นายอภิสิทธ์ิ  ผาสุโพธ์ิ  กรรมการ 

  ๕๑) นางแพร  สมใจเพ็ง กรรมการและเลขานุการ  

  ๕๒) นางสาวรำพึง โพธ์ิศรี  กรรมการและผูNชQวยเลขานุการ 

  ๕๓) นางสาวพิชชาพร เจริญย่ิง  กรรมการและผูNชQวยเลขานุการ 

 

๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ 

  ๑) นางกรชศา  เพชรปภาสิน ประธานกรรมการ 

  ๒) นางเนตรaชุกร  หอมไมQวาย รองประธานกรรมการ 

  ๓) นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล รองประธานกรรมการ 

  ๔) นายมานัส  ทิพยaสัมฤทธ์ิกุล กรรมการ 

  ๕) นางสาวฐาปนียa พลเสน  กรรมการ  

  ๖) นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ กรรมการ 

  ๗) นางสาวพัชรี  ชมจันทึก กรรมการ 

  ๘) นางสาวขณิศรา ตNนสอน  กรรมการ 

๙) นางสาวบุญสม ศรีศักดา  กรรมการ 

  ๑๐) นางสาวพัชรี ชมจันทึก กรรมการ 

  ๑๑) นางศุภลักษณa ขุนสังวาลยa กรรมการ  

  ๑๒) นางสาวอารีรัตนa ศิริเชษฐ            กรรมการ 

  ๑๓) นางสาวณปภัช พลฤทธ์ิ  กรรมการ 

๖๒ 



 ๗๐   

๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ 

  ๑๔) นางสาวมณฑนา รัตนบุรี  กรรมการ 

  ๑๕) นายธเนศ  สมาลาวงษa กรรมการ 

  ๑๖) นางยุวดี  ดอกรังกูล กรรมการ 

  ๑๗) นางสาวกัลยาณี จิตรaวิริยะ กรรมการ 

  ๑๘) นางสุภาพันธa โทณผลิน กรรมการ 

  ๑๙) นายนรินทรa  รักนุNย  กรรมการ 

  ๒๐) นายสุชาติ  ผลภาษี  กรรมการ 

  ๒๑) นางสุภัทรา  บุญญสิทธ์ิ กรรมการ 

  ๒๒) นางสาวบุษบา น้ำคNาง  กรรมการ 

  ๒๓) นางสาวจิตติมา  ดมหอม  กรรมการ 

  ๒๔) นางสาวศุภจินตa  มีมุข  กรรมการ 

  ๒๕) นางสาวสุพรพรรณ สิงหaทอน กรรมการ 

  ๒๖) นางสาวพิมพaชนก พรหมจรรยa กรรมการ 

  ๒๗) นายวุฒิจักษณa สิงหaบุตร  กรรมการ 

  ๒๘) นางสาวกาญจนา เกิดเอ่ียม กรรมการ   

  ๒๙) นางพรทิพยa  บุญลือ  กรรมการ 

  ๓๐) นางสาวสมฤดี แจNงขQาว  กรรมการ 

  ๓๑) นางสาวพัชรี นNอยเพ็ง  กรรมการ   

  ๓๒) นายอานันทa  นกดำ  กรรมการ  

  ๓๓) นางสาวชนิษฎา  นุQมอQอน  กรรมการ 

  ๓๔) นางสาวจุฑารัตนa  เข็มเงิน  กรรมการ 

  ๓๕) นางสาวชมพูนุท รุQงสวQาง  กรรมการ 

  ๓๖) นางสาวนพวรรณ  วิจิตรบรรจง กรรมการ 

  ๓๗) นางสาวณัฏฐนันทa ศรีเงินงาม กรรมการ 

  ๓๘) นางสาวธนันญดา ศรีโมรา  กรรมการ   

  ๓๙) นายพาสุโข  โขสุมา  กรรมการ 

  ๔๐) นางสาวจริญญา  นาระกันทา กรรมการ 

๔๑) นางสาวจุฑามาศ แป�งแจNง  กรรมการ   

  ๔๒) นางสาวชนากานตa วัชเรนทรaสุนทร กรรมการ 

  ๔๓) นางสาวฉัตรกานตa  วัฒนาดิลกชาติกุลกรรมการ 

  ๔๔) นางสาวสหัทยา หอมฟุ�ง  กรรมการ 

  ๔๕) นางสาวสุภาภรณa อยูQประยงคa กรรมการ 

๖๓ 



 ๗๑ 

๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ 

  ๔๖) นางสาววิลาวรรณ วีระสุวรรณ กรรมการ   

     ๔๗) นางสาวธัญจิรา ทองมาก  กรรมการ  

  ๔๘) นางสาวเมทินี พันธุ  กรรมการ 

  ๔๙) นางสาววิภวานี ชำนาญศิลป£ กรรมการ 

  ๕๐) นางสาวทินันยา โพธ์ิศรี  กรรมการ  

  ๕๑) นางสาวกัญญภรณa เล่ือยไธสงคa กรรมการ  

  ๕๒) นางสาวกสิวรรณ วรรณวงษa กรรมการ   

  ๕๓) นางสาวเสาวรส สุวรรณเพ็ชรa กรรมการ 

  ๕๔) นางสาวมลฤดี ใจม่ัน  กรรมการ  

  ๕๕) นางสาวพนิดา ดอกไมNศรีจันทรa กรรมการ 

   ๕๖) นางสาวเพทาย สอแอง  กรรมการ  

  ๕๗) นางสาวฐิติรัตนa ศรีวิเชียร กรรมการ 

  ๕๘) นางสาวนริศตา ดNวงตNอย  กรรมการและเลขานุการ  

  ๕๙) นางสาววาสนา อรQามรัศมี กรรมการและผูNชQวยเลขานุการ 

  ๖๐) นางสาวสุพัตรา หมอยาดี กรรมการและผูNชQวยเลขานุการ 

   

๓. คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานเพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน*าท่ี ประสานงาน รวบรวมจัดทำการดำเนินงานเพ่ือ

รองรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบดNวย 
  ๑) นางสาวนิสา  จุลโพธ์ิ  ประธานกรรมการ 

  ๒) นางพรไพร   เผQาอินทรaจันทรa กรรมการ 

  ๓) นางทิพยารัตนa ดนุไทย  กรรมการ 

  ๔) นายเจษฎา  เนตรสวQางวิชา กรรมการ 

  ๕) นางสาวนริศตา ดNวงตNอย  กรรมการ 

  ๖) นางสาวนิตยา  ชQวงชิต  กรรมการและเลขานุการ 
 

ขอใหNผูNท่ีไดNรับการแตQงต้ังดังกลQาว ปฏิบัติหนNาท่ีตามท่ีไดNรับมอบหมายอยQางเต็มความรูN ความสามารถ 

ท้ังน้ี ต้ังแตQวันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เปXนตNนไป 
 

ส่ัง  ณ วันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

                     

 (นายนิติกรณa  ฉันทaวงศaชนะ) 

                                                             ผูNอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

๖๔ 



 ๗๒   

                

 

     

                            ประกาศ โรงเรียนสงวนหญิง 

 เร่ือง แตQงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

          ....................................................................................... 

ตามที่มีประกาศใชNกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป�าหมายและยุทธศาสตรaในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย

ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหNปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ของทุกระดับกQอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตQอไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ใหNใชN

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เมื ่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำเปXนตNองปรับปรุง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหNสอดคลNองกัน พรNอมทั้งกำหนดใหNสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         

จัดใหNมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอยQางนNอยป5การศึกษาละ 

๑ ครั้ง พรNอมทั้งจัดทำรายงานผลและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชNประโยชนaในการ

ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาน้ัน 

 เพื่อใหNการดำเนินงานเปXนไปดNวยความเรียบรNอย โรงเรียนสงวนหญิงจึงประกาศแตQงตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

 

๑. นายนิติกรณa   ฉันทaวงศaชนะ          ผูNอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ประธานกรรมการ 

๒. นางจิตรา   อุQนวิจิตร   ผูNแทนกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

๓. นายจิรวัฒนa   บุญครอง  ศึกษานิเทศกa สพม.๙  กรรมการ 

๔. นางพรไพร   เผQาอินทรaจันทรa  ควบคุมภายใน   กรรมการ 

๕. นางสาวนิสา   จุลโพธ์ิ   หัวหนNางานประกันคุณภาพ         กรรมการและเลขานุการ 

 

ใหNคณะกรรมการท่ีไดNรับการแตQงต้ัง ปฏิบัติหนNาท่ีท่ีไดNรับมอบหมายใหNเปXนไปดNวยความเรียบรNอย            

มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชนaของทางราชการเปXนสำคัญ 

ท้ังน้ี ต้ังแตQบัดน้ีเปXนตNนไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 (นายนิติกรณa  ฉันทaวงศaชนะ) 

                                                             ผูNอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

๖๕ 



 ๗๓ 

 

                            ประกาศโรงเรียนโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง การใช*มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................................................. 

โดยที ่มีประกาศใชNกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป�าหมายและยุทธศาสตรaในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย

ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหNปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ของทุกระดับกQอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตQอไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ใหNใชN

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เมื ่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำเปXนตNองปรับปรุง

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหNสอดคลNองกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกNไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙  

(๓) ไดNกำหนดการจัดระบบ โครงสรNาง และกระบวนการจัดการศึกษาใหNยึดหลักที่สำคัญขNอหนึ่ง คือ มีการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘       

ใหNหนQวยงานตNนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหNมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหNถือวQา             

การประกันคุณภาพภายในเปXนสQวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตNองดำเนินการอยQางตQอเนื่อง โดยมีการ

จัดทำรายงานประจำป5เสนอตQอหนQวยงานตNนสังกัด หนQวยงานที ่เกี ่ยวขNอง และเป�ดเผยตQอสาธารณชน              

เพ่ือนำไปสูQการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แหQงพระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ         

พ.ศ.๒๕๔๒ และที ่แกNไขเพิ ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา              

พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหNใชNมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสงวนหญิง ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนสงวนหญิง จึงประกาศใหNใชNมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชNเปXนหลักในการเทียบเคียงสำหรับการสQงเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  
 

             ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 

                      (นายนิตกรณa ฉันทaวงศaชนะ) 

                    ผูNอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

๖๖ 



 ๗๔   

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แนบท*ายประกาศโรงเรียนสงวนหญิง ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

เร่ือง การใช*มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได*แก9 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูNเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูNเรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคaของผูNเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนNนผูNเรียนเปXนสำคัญ 

แตQละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู*เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูNเรียน  

๑) มีความสามารถในการอQาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะหa คิดอยQางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

                         ความคิดเห็น และแกNป�ญหา  

๓) มีความสามารถในการสรNางนวัตกรรม  

๔) ความสามารถในการใชNเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๖) มีความรูN ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตQองานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคaของผูNเรียน  

๑) การมีคุณลักษณะและคQานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒) ความภูมิใจในทNองถ่ินและความเปXนไทย  

๓) การยอมรับท่ีจะอยูQรQวมกันบนความแตกตQางและหลากหลาย  

๔) สุขภาวะทางรQางกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. การมีเป�าหมาย วิสัยทัศนa และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนNนคุณภาพผูNเรียนรอบดNานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ                      

              ทุกกลุQมเป�าหมาย  

๔. พัฒนาครูและบุคลากรใหNมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

๕. จัดสภาพแวดลNอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตQอการจัดการเรียนรูNอยQางมีคุณภาพ  

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูN  

๖๗ 



 ๗๕ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ  

๑. จัดการเรียนรูNผQานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตaใชNในชีวิตไดN  

๒. ใชNส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลQงเรียนรูNท่ีเอ้ือตQอการเรียนรูN  

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

๔. ตรวจสอบและประเมินผูNเรียนอยQางเปXนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูNเรียน  

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูNและใหNขNอมูลสะทNอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๘ 



 ๗๖   

 

                            ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง การกำหนดค9าเป}าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................................................................................................. 

โดยที ่มีประกาศใชNกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป�าหมายและยุทธศาสตรaในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย       

ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหNปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก       

ของทุกระดับกQอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตQอไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ใหNใชN

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เมื ่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำเปXนตNองปรับปรุง

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหNสอดคลNองกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกNไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙  

(๓) ไดNกำหนดการจัดระบบ โครงสรNาง และกระบวนการจัดการศึกษาใหNยึดหลักที่สำคัญขNอหนึ่ง คือ มีการ

กำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ใหN

หนQวยงาน ตNนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหNมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหNถือวQาการประกัน

คุณภาพภายในเปXน สQวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตNองดำเนินการอยQางตQอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน

ประจำป5เสนอตQอหนQวยงาน ตNนสังกัดหนQวยงานที่เกี่ยวขNอง และเป�ดเผยตQอสาธารณชน เพ่ือนำไปสูQการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

 เพื่อใหNการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสงวนหญิง มีคุณภาพและไดNมาตรฐาน 

โรงเรียนจึงไดNกำหนดคQาเป�าหมายในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา             

ข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทNายประกาศนี้ เพื่อเปXนเป�าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

 

             ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 
 

                      (นายนิตกรณa ฉันทaวงศaชนะ) 

                    ผูNอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 

๖๙ 



 ๗๗ 

การกำหนดค9าเป}าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

แนบท*ายประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  

เร่ือง ให*ใช*มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

ฉบับลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู*เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

    ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูNเรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคaของผูNเรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๐ 



 ๗๘   

รายละเอียดการกำหนดค9าเป}าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

แนบท*ายประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง ให*ใช*มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปfการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู*เรียน ยอดเย่ียม 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู*เรียน ยอดเย่ียม 

    ๑) ผูNเรียนมีความสามารถในการอQาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ยอดเย่ียม 

    ๒) ผูNเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหa คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น      

           และแกNป�ญหา 

ยอดเย่ียม 

    ๓) ผูNเรียนมีความสามารถในการสรNางนวัตกรรม ยอดเย่ียม 

    ๔) ผูNเรียนมีความสามารถในการใชNเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ยอดเย่ียม 

    ๕) ผูNเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

    ๖) ผูNเรียนมีความรูN ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตQองานอาชีพ ยอดเย่ียม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค\ของผู*เรียน   ยอดเย่ียม 

    ๑)  การมีคุณลักษณะและคQานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ยอดเย่ียม 

    ๒)  ความภูมิใจในทNองถ่ิน และความเปXนไทย ยอดเย่ียม 

    ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูQรQวมกันบนความแตกตQางและความหลากหลาย ยอดเย่ียม 

    ๔)  สุขภาวะทางรQางกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู*บริหารสถานศึกษา   ยอดเย่ียม 

๒.๑ การมีเป�าหมาย วิสัยทัศนa และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนNนคุณภาพผูNเรียนรอบดNานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      และทุกกลุQมเป�าหมาย 
ยอดเย่ียม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหNมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 

๒.๕ จัดสภาพแวดลNอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตQอการจัดการเรียนรูNอยQางมี 

      คุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 

      เรียนรูN 
ยอดเย่ียม 

๗๑ 



 ๗๙ 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ  ยอดเย่ียม 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรูNผQานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตa              

      ในการดำเนินชีวิต 
ยอดเย่ียม 

๓.๒ ครูใชNส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลQงเรียนรูNท่ีเอ้ือตQอการเรียนรูN ยอดเย่ียม 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผูNเรียนอยQางเปXนระบบและนำผลมาพัฒนาผูNเรียน ยอดเย่ียม 

๓.๕ ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูNและใหNขNอมูลป�อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ยอดเย่ียม 

 

เกณฑ\การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ  

ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

ระดับ ๔ ดีเลิศ  

ระดับ ๓ ดี  

ระดับ ๒ ปานกลาง 

ระดับ ๑ กำลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๒ 



 ๘๐   

รายละเอียดการกำหนดค9าเป}าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

แนบท*ายประกาศโรงเรียนสงวนหญิง  

เร่ือง ให*ใช*มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปfการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู*เรียน ยอดเย่ียม 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู*เรียน ยอดเย่ียม 

      ๑) ผูNเรียนมีความสามารถในการอQาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ยอดเย่ียม 

      ๒) ผูNเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหa คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียน 

             ความคิดเห็นและแกNป�ญหา 
ยอดเย่ียม 

      ๓) ผูNเรียนมีความสามารถในการสรNางนวัตกรรม ยอดเย่ียม 

      ๔) ผูNเรียนมีความสามารถในการใชNเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ยอดเย่ียม 

      ๕) ผูNเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

      ๖) ผูNเรียนมีความรูN ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตQองานอาชีพ ยอดเย่ียม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค\ของผู*เรียน   ยอดเย่ียม 

      ๑) การมีคุณลักษณะและคQานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ยอดเย่ียม 

      ๒) ความภูมิใจในทNองถ่ิน และความเปXนไทย ยอดเย่ียม 

      ๓) การยอมรับท่ีจะอยูQรQวมกันบนความแตกตQางและความหลากหลาย ยอดเย่ียม 

      ๔) สุขภาวะทางรQางกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู*บริหารสถานศึกษา   ยอดเย่ียม 

๒.๑ การมีเป�าหมาย วิสัยทัศนa และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนNนคุณภาพผูNเรียนรอบดNานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      และทุกกลุQมเป�าหมาย 

ยอดเย่ียม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหNมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 

๒.๕ จัดสภาพแวดลNอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตQอการจัดการเรียนรูNอยQางมี 

      คุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 

      เรียนรูN 

ยอดเย่ียม 

๗๓ 



 ๘๑ 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปSนสำคัญ  ยอดเย่ียม 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรูNผQานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตa             

      ในการดำเนินชีวิต 

ยอดเย่ียม 

๓.๒ ครูใชNส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลQงเรียนรูNท่ีเอ้ือตQอการเรียนรูN ยอดเย่ียม 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผูNเรียนอยQางเปXนระบบและนำผลมาพัฒนาผูNเรียน ยอดเย่ียม 

๓.๕ ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูNและใหNขNอมูลป�อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ยอดเย่ียม 

 

เกณฑ\การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ  

ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

ระดับ ๔ ดีเลิศ  

ระดับ ๓ ดี  

ระดับ ๒ ปานกลาง 

ระดับ ๑ กำลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๗๔ 


