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บทสรุปสำหรับผู-บริหาร 
 

โรงเรียนสงวนหญิง ตั้งอยู3เลขที่ ๑๓๔ ตำบลท3าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณียI  

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

E-mail: sa_nguanying@sysp.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เปnดสอน

ตั ้งแต3ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนตpนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๘๑ หpองเรียน มีบุคลากร            

สายบริหาร ๔ คน ไดpแก3 นายตรัยพงษI เข็มเพ็ชร ผู pอำนวยการสถานศึกษา นางศุภานัน เอกธีรธรรม                  

รองผูpอำนวยการฝvายบริหารงบประมาณและงานบุคคล นางกรชศา เพชรปภาสิน รองผูpอำนวยการฝvายบริหาร

กิจการนักเรียน นายโยธิน พูลกำลัง รองผู pอำนวยการฝvายบริหารวิชาการ และนางสาวเนตรดาว ล้ำสุขดี                

รองผูpอำนวยการฝvายบริหารทั่วไป มีขpาราชการครู ๑๓๔ คน พนักงานราชการ ครูอัตราจpาง และลูกจpาง ๕๓ คน 

และนักเรียนทั้งหญิงและชาย รวมทั้งหมดในปxการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๘๕๘ คน นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง 

มีอัตลักษณI สุภาพ เรียบรpอย และมีความรูp คู3คุณธรรม ตรงตามเอกลักษณIของโรงเรียน 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยู3ในระดับยอดเย่ียม จำแนกตามมาตรฐาน ดังน้ี 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู@เรียน 

                  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูpเรียน 

                  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคIของผูpเรียน 

ยอดเย่ียม  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม  

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ ยอดเย่ียม  

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเย่ียม  
 

โรงเรียนสงวนหญิงไดpดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย3างรอบดpาน ทั้งใน
ดpานคุณภาพของผูpเรียน ดpานกระบวนการบริหารและการจัดการ และดpานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนpน
ผูpเรียนเป~นสำคัญ โดยกำหนดค3าเป�าหมายในการดำเนินงานตามประเด็นการพิจารณาและมีการกำหนดตัวช้ีวัดอย3าง
ชัดเจนในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปxการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ขับเคลื่อนความสำเร็จของตัวชี้วัด
ดังกล3าวสู3การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปx ทำใหpผูpเรียนมีคุณภาพทางดpานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ
คุณลักษณะที ่พึงประสงคIอยู 3ในระดับยอดเยี ่ยม โดยผูpเร ียนมีความรู pและทักษะท่ีจำเป~นตามหลักสูตร                    
มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอ3านคิดวิเคราะหI และเขียนสูงกว3า
เป�าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผูpเรียนปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๑๐๐ ไม3มีผลการเรียน ๐, ร และ มส          
และมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเป~นที ่ประจักษI คือ ผู pเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปxท่ี ๑ - ๓ มีผลสัมฤทธ์ิ           
ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป คิดเป~นรpอยละ ๙๐.๓๓ ผูpเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา     
ปxที่ ๔ - ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป คิดเป~นรpอยละ ๙๖.๐๗ 
นอกจากน้ีผูpเรียนยังมีความสามารถในการสรpางนวัตกรรมและมีความสามารถในการใชpเทคโนโลยี สารสนเทศ 

ก 
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และการสื่อสาร สามารถนำความรูpมาใชpในการเรียนออนไลนIและสืบคpนขpอมูลเพื่อนำเสนอผลงานต3อครูผูpสอน
และสาธารณชนไดpอย3างมีประสิทธิภาพ มีผลงานรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดสื่อสรpางสรรคI
ส3งเสริมเครือข3ายครอบครัวคุณธรรม หัวขpอ เรื่องดี ๆ ที่บpานฉัน และรางวัลการประกวดอ3านทำนองเสนาะ    
งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  

สำหรับผลงานที่แสดงถึงสุขภาวะทางร3างกายและจิตสังคมนั้นโรงเรียนไดpส3งเสริมใหpผูpเรียนไดpแสดงออก
อย3างเหมาะสมจนมีผลงานเป~นที ่ประจักษI โดยโรงเรียนไดpรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว               
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีผูpเรียนไดpรับคัดเลือกเพ่ือเขpาแข3งขันรอบชิงชนะเลิศ และไดp
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวด “เดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับรpองระดับชาติ เสริมประสบการณI 
สืบสารสังคีตศิลป�ไทย” รางวัลระดับประเทศไดpรับคัดเลือกใหpเป~นเยาวชนตpนแบบ เก3งและดี TO BE NUMBER 
ONE IDOL รุ3นท่ี ๑๑ ประจำปx ๒๕๖๔ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน ๑ คน รางวัลชนะเลิศ       
การประกวดวงดนตรีโฟลIคซอง ระดับอายุไม3เกิน ๒๐ปี รางวัลระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ในการแข3งขันโร
บินสัน DANCING CONTEST รอเธอมา TOGETER รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดรpองเพลงพระ
ราชนิพนธI ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่  ๑ การแข3งขันกีฬาเทควันโด “AYUTTHAYA 
OPENCHAMPION SHIPS 2021” และ เข p า ร 3 วมการแข 3 งข ั น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 
THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ผูpเรียนของโรงเรียนสงวนหญิงในภาพรวม
มีความสุภาพ เรียบรpอย ตามอัตลักษณIของสถานศึกษา และเป~นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ  

ดpานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการอยู3ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม ดpวยการใชp SY STEP ระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑIรางวัล OBECQA และมีระบบ
และกลไกการบริหารจัดการเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (IQA AWARD) เป~นหลักในการ
บริหารงาน มีการกำหนดวิสัยทัศนI พันธกิจ เป�าหมาย กลยุทธI โครงการ/กิจกรรมท่ีชัดเจนสอดคลpองกันทำใหp
บรรลุผลในการบริหารจัดการศึกษา มีการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คู3มือการปฏิบัติงาน 
(WI) และฟอรIม (ส.ญ.) ในทุกฝvาย/กลุ3ม/งาน ส3งผลใหpโรงเรียนเป~นสถานศึกษาแกนนำเครือข3ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา ๑ ช3วย ๓ เพื่อส3งเสริมการสรpางเครือข3ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาตpนแบบดpาน      
การประกันคุณภาพกับสถานศึกษาอื ่นในสังกัด รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรางวัลคารIบอนต่ำ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลระดับประเทศ การบริหาร
จัดการมีการมุ3งเนpนการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาวิชาการที่ส3งเสริม
ผูpเรียนรอบดpานตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตpน ๓ หลักสูตร ไดpแก3 
หลักสูตรสำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนเป~นภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตรโครงการ
หpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (Smart Class) และหลักสูตรสำหรับหpองเรียนปกติ 
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ หลักสูตร ไดpแก3 หลักสูตรสำหรับโครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI 
คณิตศาสตรI เทคโนโลยี และสิ่งแวดลpอม (SMTE) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป~นศูนยIกลาง การพัฒนา         
ในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program) และหลักสูตรสำหรับหpองเรียน
ปกติ สำหรับแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุvน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตรI 
และแผนการเรียนวิทยาศาสตรI-คณิตศาสตรI ทำใหpนักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูpบริหาร ครู และบุคลากรทุกคนไดpรับการส3งเสริมใหpมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
จนมีผลงานดpานการบริหารและการจัดการเรียนรูpที่เป~นแบบอย3างไดp มีการจัดสภาพแวดลpอมทางกายภาพและ

 



 ๔   

สังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูpอย3างมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย จนมีคุณภาพท่ีสามารถเป~นแบบอย3างไดp 
โรงเรียนมีระบบสัญญาณอินเตอรIเน็ต (WIFI) ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ซ่ึงเป~นการส3งเสริมใหpนักเรียนเขpาถึง           
แหล3งเรียนรูpไดpดpวยตนเอง ผูpบริหาร ครู และบุคลากร มีผลงานเป~นที่ประจักษI ไดpรับรางวัลระดับประเทศ รางวัล
กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด3น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห3งประเทศไทย 
จำนวน ๑ คน รางวัลรองผูpอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผูpปฏิบัติหนpาท่ีดีเด3น จากสมาคมรองผูpอำนวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห3งประเทศไทย จำนวน ๑ คน รางวัลระดับภาค รางวัลขpาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด3น 
“รองผูpอำนวยการสถานศึกษาดีเด3น” จำนวน ๑ คน รางวัลรองผูpอำนวยการสถานศึกษาดีเด3น จากสภาผูpปกครอง
และครูแห3งประเทศไทย จำนวน ๑ คน และรางวัลระดับจังหวัด รางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม จำนวน ๑ คน 
รางวัลผูpบริหารสถานศึกษาดีของแผ3นดิน จำนวน ๓ คน รวมรางวัลท้ังส้ิน ๖ รางวัล 

ดpานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญอยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม โดยครู   

มีความสามารถในการจัดการเรียนรูp ทั้งแบบปกติและแบบออนไลนI สามารถใชpเทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอนไดpอย3างมีประสิทธิภาพทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp มีการจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มี        

ความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณIและสามารถปรับเปล่ียนไดp มีการพัฒนาการจัดการเรียนรูpโดยใชpงานวิจัย

ในชั้นเรียนหรือการสรpางนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูp รวมถึงมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูpในวงวิชาชีพและ

มีการเผยแพร3ผลงานจนเป~นที่ยอมรับและมีผลงานที่สามารถเป~นแบบอย3างไดp ส3งผลใหpนักเรียนมีความรูpและ

ทักษะที่จำเป~นตามหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคIตามหลักสูตรและตรงตามอัตลักษณIของโรงเรียน        

โดยครูมีผลงานท่ีสามารถเป~นแบบอย3างไดp ดังน้ี ครูไดpรับรางวัลระดับประเทศ รางวัลพระพฤหัสบดี จำนวน ๑ คน 

รางวัลคุรุสดุดี จำนวน ๑ คน รางวัลระดับภาค รางวัล OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม จำนวน ๒ คน 
และรางวัลระดับจังหวัด รางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม จำนวน ๑๖ คน รางวัลครูดีของแผ3นดิน จำนวน ๕ คน 

รางวัลครูดีไม3มีอบายมุข จำนวน ๑๕ คน รางวัลครูดีเด3น จำนวน ๒๐ คน รางวัลผูpวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สรpางสรรคIคนดี จำนวน ๑ คน และรางวัลการสรpางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๘ คน รวมรางวัล
ท้ังส้ิน ๙ รางวัล และโรงเรียนมีขpาราชการครูท่ีไดpรับการเล่ือนวิทยฐานะ เป~นครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ คน  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ด@านคุณภาพของผู@เรียน 

เนื่องจากมีสถานการณIการแพร3ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) โรงเรียนจัดใหpมีการจัดการเรียน

การสอนออนไลนIเป~นส3วนใหญ3ตลอดปxการศึกษา ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการปฏิบัติน้อยลงทำให้การ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันทักษะทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
ด@านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ฝvายบริหารและคณะครูท่ีมีการยpายเขpามาเป~นบุคลากรใหม3 ควรไดpรับการถ3ายทอดเก่ียวกับระบบ 

การบริหารงานของโรงเรียน เพื่อใหpสามารถปฏิบัติงานไดpอย3างมีประสิทธิภาพตามระบบการบริหารและการ

จัดการของโรงเรียน 

 

 

 



 ๕ 

ด@านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ 

  ควรจัดใหpมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูpระหว3างผูpบริหารและครูผูpสอน เรื่องการเรียนการสอนออนไลนI     

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หามาตรการร3วมกัน และหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

และเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ โดยเนpนการส3งเสริมใหpครูผูpสอนออกแบบการจัดการเรียนรูpที่เนpนใหpผูpเรียนไดpฝ¨กและ

พัฒนาทักษะกระบวนการ รวมถึงเทคนิคการจัดการเรียนรูpที่เนpนใหpผูpเรียนไดpมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูpซึ่งกัน

และกันไดpผ3านการจัดการเรียนรูpดpวยรูปแบบออนไลนI  
 

ข@อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  

๑. จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูpระหว3างผู pบริหารและครูผู pสอน เรื ่องการเรียนการสอน

ออนไลนIเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หามาตรการร3วมกันและหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพและเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ  

 ๒. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส3งเสริมใหpครูไดpรับการพัฒนาการบริหารจัดการความรูp (KM) ดpวยการสรpาง

สื่อการจัดการเรียนรูpและกิจกรรมการเรียนรูpต3างๆ ที่ทันสมัย ทันเหตุการณIและสนับสนุนใหpครูไดpเผยแพร3        

ผ3านช3องทางที่หลากหลาย เพื่อใหpผูpเรียนไดpมีโอกาสเขpาไปเรียนรูpไดpง3ายข้ึน โดยผ3านกระบวนการเขpาร3วมชุมชน

การเรียนรูpทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ของครู 
 

๔. การปฏิบัติท่ีเปMนเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเดWน) 

    “โรงเรียนสWงเสริมนักเรียนด@านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐZทางวิทยาศาสตรZ” 

      นวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐIทางวิทยาศาสตรI หมายถึง ผลงานนักเรียนดpานวิทยาศาสตรI ที ่เกิดข้ึน             

จากการจัดการเรียนรูpในหpองเรียนท่ีเป~นส่ิงใหม3ๆ ในรูปแบบของกระบวนการ ช้ินงาน หรือผลิตภัณฑIต3างๆ   

      โดยมีแนวทางปฏิบัติท่ีเป~นเลิศ ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๑ แสดงแนวทางปฏิบัติท่ีเปMนเลิศของโรงเรียนสงวนหญิง 

 



 ๖   

คำนำ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปxการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนสงวนหญิงฉบับนี้ จัดทำข้ึน

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขpอ ๓ ระบุใหpสถานศึกษาจัดส3งรายงานผล        

การประเมินตนเองใหpแก3หน3วยงานตpนสังกัดหรือหน3วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป~นประจำทุกปxเพ่ือรายงาน

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะทpอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป~นผลสำเร็จจาก       

การบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลpองกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ไดpแก3  

คุณภาพของผูpเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนpนผูpเรียน           

เป~นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปxที ่ผ3านมาต3อหน3วยงานตpนสังกัด หน3วยงาน             

ที่เกี่ยวขpอง ตลอดจนเผยแพร3ต3อสาธารณชนไดpรับทราบ และเตรียมความพรpอมในการรับการประเมินภายนอก  

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคIการมหาชน) ต3อไป 

 ขอขอบคุณคณะครู ผูpปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูpที่มีส3วนเกี่ยวขpอง

ทุกฝvายที่มีส3วนร3วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปxการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับน้ี         

คณะผูpจัดทำหวังเป~นอย3างยิ่งว3าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป~นประโยชนIต3อการนำไปใชpในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนสงวนหญิง ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ ต3อไป 

 

 

 

 

           (นายตรัยพงษI  เข็มเพ็ชร) 

                 ผูpอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

                        วันท่ี ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
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สารบัญ 
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สWวนท่ี ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต@องการชWวยเหลือ............................................. ๖๙ 
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 ๘   

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง ประจำปFการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ตามที่โรงเรียนสงวนหญิง ไดpดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปxการศึกษา  

๒๕๖๔ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำรายงาน

ประจำปxเสนอต3อหน3วยงานตpนสังกัด หน3วยงานที่เกี่ยวขpอง และเสนอต3อสาธารณชน เพื่อนำไปสู3การพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก บัดนี้การดำเนินการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบรpอยแลpว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา           

แสดงในตาราง สรุปผลไดpดังน้ี 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

�กำลังพัฒนา � ปานกลาง � ดี � ดีเลิศ � ยอดเย่ียม 
 

มาตรฐาน/ตัวบWงช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู@เรียน ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ ยอดเย่ียม 
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 ๙ 

ส#วนที่ ๑   

ข+อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑. ข@อมูลท่ัวไป 

 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนสงวนหญิง 

 ท่ีอยู3 : เลขท่ี  ๑๓๔  ตำบลท3าพ่ีเล้ียง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณียI ๗๒๐๐๐ 

 สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 โทรศัพทI : ๐๓๕ - ๕๒๑๖๕๙   โทรสาร : ๐๓๕ - ๕๒๕๕๖๘  E-Mail : Sa_nguanying@sysp.ac.th 

 เปnดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปxที ่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปxที่ ๖ โรงเรียนมีหลักสูตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตpน ๓ หลักสูตร ไดpแก3 หลักสูตรสำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนเป~นภาษาอังกฤษ 

(English Program) หลักสูตรโครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (Smart 

Class) และหลักสูตรสำหรับหpองเรียนปกติ หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ หลักสูตร ไดpแก3 หลักสูตร

สำหรับโครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI คณิตศาสตรI เทคโนโลยี และสิ่งแวดลpอม (SMTE) โครงการ

พ ัฒนาประเทศไทยเป ~นศ ูนย Iกลาง การพ ัฒนาในภ ูม ิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ 

(International Program) และหลักสูตรสำหรับหpองเรียนปกติ สำหรับแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุvน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษา

เกาหลี แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตรI และแผนการเรียนวิทยาศาสตรI-คณิตศาสตรI 
 

๒. ข@อมูลผู@บริหาร 

๑) ผูpอำนวยการสถานศึกษา นายตรัยพงษI เข็มเพ็ชร  

    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

    โทรศัพทI ๐๘๗ - ๑๖๗๓๕๖๐   e-mail : pong๙๖๒๕๐๘@gmail.com 

    ดำรงตำแหน3งท่ีโรงเรียนน้ีต้ังแต3 ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงป¬จจุบัน เป~นเวลา ๑ ปx ๕ เดือน 

๒) รองผูpอำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๔ คน 

               ๒.๑ ช่ือ-สกุล นางศุภานัน  เอกธีรธรรม  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

โทรศัพทI ๐๙๘ - ๒๗๑๖๒๐๗   e-mail : supanunek@gmail.com  

รับผิดชอบ ฝvายบริหารท่ัวไป 

    ๒.๒ ช่ือ-สกุล นางกรชศา  เพชรปภาสิน  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

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

รับผิดชอบ ฝvายบริหารกิจการนักเรียน 

 

๒ 



 ๑๐   

               ๒.๓ ช่ือ-สกุล นายโยธิน  พูลกำลัง 

                     วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โทรศัพทI ๐๘๔ - ๕๙๕๔๖๑๙   e-mail : kannasoot๖๑๙@gmail.com  

รับผิดชอบ ฝvายบริหารวิชาการ  

               ๒.๔ ช่ือ-สกุล นางสาวเนตรดาว  ล้ำสุขดี 

                     วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

โทรศัพทI ๐๘๓ - ๖๘๖๓๔๗๘   e-mail : netdao3478@gmail.com  

รับผิดชอบ ฝvายบริหารท่ัวไป 
 

๓. ข@อมูลข@าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา 

๓.๑ ข@าราชการครูจำแนกตามคุณวุฒิและตำแหนWงทางวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

           
 

๓.๒ ข@าราชการครูจำแนกตามกลุWมสาระการเรียนรู@  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๓ 



 ๑๑ 

 ๓.๓ พนักงานราชการ/ครูอัตราจ@าง/ลูกจ@าง  

 

 

 

 

 

 
 

๓.๔ สรุปจำนวนบุคลากรจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหนWง และวุฒิการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 หมายเหตุ : ขpอมูล ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

๔. ข@อมูลผู@เรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 จำนวนผูpเรียนในโรงเรียน ปxการศึกษา ๒๕๖๔ รวม ๒,๘๕๘ คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปnดสอน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน      ชาย - คน    หญิง - คน   รวม  จำนวน – คน 

       อัตราส3วนผูpเรียน : ครู  = ๒๑ : ๑   �เป~นไปตามเกณฑI      �ไม3เป~นไปตามเกณฑI ü 

๔ 



 ๑๒   

๕. ข@อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปeการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    ช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๑ - ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร"อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับ (๓) ขึ้นไป ๙๐.๓๓ 

ผ;านเกณฑ>ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค;อนขEางดี (๒.๕) ๙.๖๗ 

ไม;ผ;านการประเมิน ๐.๐๐ 

 

    ช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๔ - ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร"อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับ (๓) ขึ้นไป ๙๖.๐๗ 

ผ;านเกณฑ>ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค;อนขEางดี (๒.๕) ๓.๙๓ 

ไม;ผ;านการประเมิน ๐.๐๐ 

 

 

๕ 



 ๑๓ 

  ช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๑ - ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร"อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับ (๓) ขึ้นไป ๙๐.๐๘ 

ผ;านเกณฑ>ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค;อนขEางดี (๒.๕) ๙.๙๒ 

ไม;ผ;านการประเมิน ๐.๐๐ 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๔ - ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ร"อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับ (๓) ขึ้นไป ๙๖.๓๒ 

ผ;านเกณฑ>ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค;อนขEางดี (๒.๕) ๓.๖๘ 

ไม;ผ;านการประเมิน ๐.๐๐ 

 

๖ 



 ๑๔   

    ๕.๑ ข@อมูลร@อยละของผู@เรียนท่ีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตWละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  

          ระดับช้ันม.๑ - ม.๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๗ 



 ๑๕ 

    ๕.๒ ข@อมูลร@อยละของผู@เรียนท่ีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตWละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  

          ระดับช้ันม.๑ - ม.๖ ภาคเรียนท่ี ๒ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๘ 



 ๑๖   

     ๕.๓ ร@อยละของผู@เรียนท่ีมีผลการประเมินการอWาน คิดวิเคราะหZ และเขียน ในระดับดี ข้ึนไป 

           ระดับช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 
 
 

     ๕.๔ ร@อยละของผู@เรียนท่ีมีผลการประเมินการอWาน คิดวิเคราะหZ และเขียน ในระดับดี ข้ึนไป 

           ระดับช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 
 
 

      ๕.๕ ร@อยละของผู@เรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZ ในระดับดี ข้ึนไป 

            ระดับช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 
    

    ๕.๖ ร@อยละของผู@เรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคZ ในระดับดี ข้ึนไป 

            ระดับช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

๙ 



 ๑๗ 

     ๕.๗ ร@อยละของผู@เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

           พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) ภาคเรียนท่ี ๑ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

            ของผู@เรียนช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๑ – ๖ ในระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๐ 



 ๑๘   

     ๕.๘ ร@อยละของผู@เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

           พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) ภาคเรียนท่ี ๒ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

           ของผู@เรียนช้ันมัธยมศึกษาปeท่ี ๑ – ๖ ในระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๑ 



 ๑๙ 

๖. ข@อมูลผู@เรียนด@านอ่ืนๆ  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   
          หมายเหตุ: รpอยละของผูpเรียนท้ังหมด ๒,๘๕๘ คน 

 

๗. ข@อมูลอาคารสถานท่ี 

     อาคารเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อาคารประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๒ 



 ๒๐   

บ@านพัก 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ห@องส@วม 

 

 

 

 

 

 
 

๘. ข@อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป~นชุมชนเขตเมือง ในอดีตเป~นเมืองที่มีความสำคัญ

ทางประวัติศาสตรI มีโบราณสถานและโบราณวัตถุเป~นจำนวนมาก มีประชากรค3อนขpางหนาแน3น บริเวณ

ใกลpเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดpแก3 องคIการบริหารส3วนจังหวัดสุพรรณบุรี วัดหอยโข3ง มัสยิด โรงเรียนอนุบาล

สุพรรณบุรี โรงเรียนศุภลักษณI และรpานคpา อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพธุรกิจและการคpา รองลงมาเป~น

ขpาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรรม ตามลำดับ ส3วนใหญ3ประชากรประมาณ รpอยละ ๙๙.๙๙  

นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทpองถิ่นที่เป~นที่รู pจักโดยทั่วไป ไดpแก3 ประเพณีแห3เทียนจำนำ

พรรษา ประเพณีสงกรานตI ประเพณีทิ้งกระจาด ประเพณีตรุษจีนมังกรสวรรคI งานอนุสรณIดอนเจดียI ฯลฯ 

ศิลปวัฒนธรรมทpองถ่ิน ไดpแก3 เพลงอีแซว ลำตัด ฯลฯ 

๒. ผูpปกครองส3วนใหญ3 จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ธุรกิจและการคpา รองลงมาเป~น

ขpาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรรม ตามลำดับ ส3วนใหญ3นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/

รายไดpโดยเฉล่ียต3อครอบครัว ต3อปx ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉล่ียต3อครอบครัว ๓ คน 

๓. โอกาสและขpอจำกัดของโรงเรียน 

               ๓.๑ โรงเรียนตั้งอยู3ในพื้นที่ชุมชนที่ใกลpกับหน3วยงานภาครัฐและเอกชน มีการคมนาคมสะดวก 

ผูpปกครองมีอาชีพและรายไดpที่แน3นอนประกอบกับมีการศึกษาจึงสามารถใหpการสนับสนุนการจัดการศึกษาไดp 

ชุมชนมีเจตคติที่ดีใหpการยอมรับสถานศึกษา มีความพรpอมที่จะใหpการสนับสนุนดpานการจัดการศึกษา เยาวชนไดpรับ

การส3งเสริมสุขภาวะอนามัยใหpเป~นไปตามเกณฑIมาตรฐาน ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี ค3านิยม ความเชื่อ อีกท้ัง

โรงเรียนไม3อยู3ในสภาพชุมชนท่ีมีการแพร3ระบาดของสารเสพติด จึงมีส3วนส3งเสริมพฤติกรรมของผูpเรียนในทางท่ีดี  

๑๓ 



 ๒๑ 

               ๓.๒ โรงเรียนตั ้งอยู 3ในพื ้นที ่จำกัดทำใหpโรงเรียนไม3สามารถขยายการบริการทางการศึกษา             

ใหpสอดคลpองกับความตpองการของชุมชนไดp  
 

๙. โครงสร@างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนสงวนหญิง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) โดยโรงเรียนไดpจัดโครงสรpางสาระการเรียนรูp ดังน้ี  
 

โครงสร@างเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต@น 

กลุ%มสาระการเรียนรู0/กิจกรรม 

เวลาเรียน ช่ัวโมง (หน%วยกิต) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 

•กลุ%มสาระการเรียนรู0    

ภาษาไทย ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) 

คณิตศาสตร8 ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) 

วิทยาศาสตร8 

-สาระท่ี ๑, ๒, ๓ 

 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

 

๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) 

-สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี * ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

-ประวัติศาสตร8 

-ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

-หนPาท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและ 

การดำเนินชีวิตในสังคม             

-เศรษฐศาสตร8 

-ภูมิศาสตร8 

๘๐ (๒.๐ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

 

 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

๘๐ (๒.๐ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

 

 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

๘๐ (๒.๐ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

 

 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

๘๐ (๒.๐ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

 

 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

๘๐ (๒.๐ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

 

 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

๘๐ (๒.๐ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

 

 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) 

ศิลปะ ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) 

การงานอาชีพ * ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) 

ภาษาต]างประเทศ ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 

•รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด

เพ่ิมเติมตามความพร0อมและจุดเน0น 

   

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี * ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) 

หนPาท่ีพลเมือง ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) 

ภาษาอังกฤษฟ̀ง-พูด ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) 

พลศึกษาเพ่ิมเติม - - ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) 

คณิตศาสตร8เพ่ิมเติม ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) - - - - 

การศึกษาคPนควPาดPวยตPนเอง (IS) - - ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) - - 

อ่ืนๆ ๖๐ (๑.๕ นก.) ๖๐ (๑.๕ นก.) ๘๐ (๒.๐ นก.) ๘๐ (๒.๐ นก.) ๘๐ (๒.๐ นก.) ๘๐ (๒.๐ นก.) 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) ๓๐๐ (๗.๕ นก.) ๓๘๐ (๙.๕ นก.) ๓๐๐ (๗.๕ นก.) 

•กิจกรรมพัฒนาผู0เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน 

รวมหน%วยกิต 

๑,๓๐๐ ช่ัวโมง 

๒๙.๕ นก. 

๑,๓๘๐ ช่ัวโมง 

๓๑.๕ นก. 

๑,๓๐๐ ช่ัวโมง 

๒๙.๕ นก. 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 

รวมหน%วยกิตท้ังหมด 

๓,๙๘๐ ช่ัวโมง 

๙๐.๕ นก. (พ้ืนฐาน ๖๖.๐ นก., เพ่ิมเติม ๒๔.๕ นก.) 

* จัดไว(ภาคเรียนใดก็ได( 

๑๔ 



 ๒๒   

โครงสร@างเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กลุ%มสาระการเรียนรู0/กิจกรรม 

เวลาเรียน ช่ัวโมง (หน%วยกิต) 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 

•กลุ%มสาระการเรียนรู0    

ภาษาไทย ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) 

คณิตศาสตร8 ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) 

วิทยาศาสตร8 

-สาระท่ี ๑, ๒, ๓ * 

 

๒๔๐ (๖.๐ นก.) 

-สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี * ๔๐ (๑.๐ นก.) - - 

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

-ประวัติศาสตร8 

-ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

-หนPาท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและ 

การดำเนินชีวิตในสังคม             

-เศรษฐศาสตร8 

-ภูมิศาสตร8 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

 

 

๔๐ (๑.๐ นก.) 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

 

 

๔๐ (๑.๐ นก.) 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

 

 

๔๐ (๑.๐ นก.) 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

 

 

๔๐ (๑.๐ นก.) 

๔๐ (๑.๐ นก.) 

- 

 

 

๔๐ (๑.๐ นก.) 

 

๔๐ (๑.๐ นก.) 

- 

 

 

๔๐ (๑.๐ นก.) 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) 

ศิลปะ ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) 

การงานอาชีพ * ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) - 

ภาษาต]างประเทศ ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๖๐๐ (๑๕ นก.) ๕๖๐ (๑๔ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) 

•รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด

เพ่ิมเติมตามความพร0อมและจุดเน0น 

   

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี * ๔๐ (๑.๐ นก.) - - 

หนPาท่ีพลเมือง ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) - - 

ภาษาอังกฤษฟ̀ง-พูด ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) 

ภาษาต]างประเทศท่ี ๒ (จีน/ญ่ีปุfน) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) ๒๐ (๐.๕ นก.) 

การศึกษาคPนควPาดPวยตPนเอง (IS) - - ๔๐ (๑.๐ นก.) ๔๐ (๑.๐ นก.) - - 

อ่ืนๆ ไม]นPอยกว]า ๔๐๐ (๑๐.๐ นก.) ไม]นPอยกว]า ๓๒๐ (๘.๐ นก.) ไม]นPอยกว]า ๓๖๐ (๙.๐ นก.) 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) ไม%น0อยกว%า ๕๖๐ (๑๔.๐ นก.) ไม%น0อยกว%า ๕๖๐ (๑๔.๐ นก.) ไม%น0อยกว%า ๔๘๐ (๑๒.๐ นก.) 

•กิจกรรมพัฒนาผู0เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน 

รวมหน%วยกิต 

ไม%น0อยกว%า ๑,๒๘๐ ช่ัวโมง 

ไม%น0อยกว%า ๒๙.๐ นก. 

ไม%น0อยกว%า ๑,๒๔๐ ช่ัวโมง 

ไม%น0อยกว%า ๒๘.๐ นก. 

ไม%น0อยกว%า ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง 

ไม%น0อยกว%า ๒๔.๐ นก. 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 

รวมหน%วยกิตท้ังหมด 

ไม%น0อยกว%า ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 

ไม%น0อยกว%า ๘๑.๐ นก. (พ้ืนฐาน ๔๑.๐ นก., เพ่ิมเติม ไม%น0อยกว%า ๔๐.๐ นก.) 

* จัดไว(ภาคเรียนใดก็ได( 

 

๑๐. แหลWงเรียนรู@ ภูมิปnญญาท@องถ่ิน 

๑๐.๑ หpองสมุด 

        หpองสมุดมีพ้ืนท่ีขนาด ๓๘๔ ตารางเมตร หนังสือในหpองสมุดมีจำนวน ๓๔,๗๕๑ เล3ม และ         

E-Book จำนวน ๑,๑๐๔ เล3ม มีหนังสือพิมพIใหpบริการจำนวน - ฉบับ/เดือน และวารสารจำนวน - ฉบับ/เดือน           

การสืบคpนหนังสือและการยืม - คืน ใชpระบบหpองสมุดอัตโนมัติ มีเคร่ืองคอมพิวเตอรIใหpบริการสืบคpนเทคโนโลยี

๑๕ 



 ๒๓ 

สารสนเทศในหpองสมุด จำนวน ๒๐ เคร่ือง มีจำนวนนักเรียนท่ีใชpหpองสมุดเฉล่ีย ๓๘๖ คนต3อวัน คิดเป~นรpอยละ 

๑๓.๕๒ ของนักเรียนท้ังหมด มีการใหpบริการหpองสมุดแก3ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลภายนอกมาใชpบริการ          

เฉล่ีย ๑๒ คนต3อปx (เน่ืองจากมีสถานการณIการแพร3ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) โรงเรียนจัดใหpมีการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนI) 

๑๐.๒ หpองปฏิบัติการ มีท้ังหมด ๓๑ หpอง จำแนกเป~น 

๑) หpองปฏิบัติการวิทยาศาสตรI  จำนวน ๑๒ หpอง 

๒) หpองปฏิบัติการคอมพิวเตอรI  จำนวน ๔ หpอง 

๓) หpองปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน ๖ หpอง 

๔) หpองคหกรรม    จำนวน ๓ หpอง  

๕) หpองนาฏศิลป�   จำนวน ๒ หpอง 

๖) หpองศิลปะ    จำนวน ๒ หpอง 

๗) หpองดนตรีไทย   จำนวน ๑ หpอง 

๘) หpองดนตรีสากล   จำนวน ๑ หpอง 

๑๐.๓ เคร่ืองคอมพิวเตอรI มีท้ังหมด จำนวน ๖๑๗ เคร่ือง จำแนกเป~น 

๑) ใชpเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน ๒๗๗ เคร่ือง 

    กลุ3มสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรI  จำนวน ๕ เคร่ือง 

    กลุ3มสาระการเรียนรูpคณิตศาสตรI จำนวน ๑ เคร่ือง 

    กลุ3มสาระการเรียนรูpภาษาต3างประเทศ จำนวน ๒๒ เคร่ือง 

    กลุ3มสาระการเรียนรูpภาษาไทย  จำนวน ๔ เคร่ือง 

    กลุ3มสาระการเรียนรูpสังคมศึกษาฯ จำนวน ๑๘ เคร่ือง  

    กลุ3มสาระการเรียนรูpการงานอาชีพฯ จำนวน ๒๐๓ เคร่ือง 

    กลุ3มสาระการเรียนรูpศิลปะ  จำนวน ๘ เคร่ือง 

    กลุ3มสาระการเรียนรูpสุขศึกษาฯ  จำนวน ๒ เคร่ือง 

    กิจกรรมพัฒนาผูpเรียน   จำนวน ๑ เคร่ือง 

    โครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรIฯ (Smart class) จำนวน ๑ เคร่ือง 

    โครงการหpองเรียน English Program (EP) จำนวน ๑๑ เคร่ือง 

    โครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรIฯ (SMTE) จำนวน ๑ เคร่ือง 

๒) ใชpเพ่ือใหpบริการสืบคpนขpอมูลทางอินเทอรIเน็ต จำนวน ๓๒๒ เคร่ือง 

    หpองศูนยIส่ือประสมโรงเรียนสงวนหญิง มีคอมพิวเตอรIบริการผูpเรียนท้ังหมด ๕๑ เคร่ือง  

    หpองสืบคpนและหpองสมุดโครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรIตามแนวทางสสวท. และสอวน. 

มีคอมพิวเตอรIบริการผูpเรียนท้ังหมด ๔๒ เคร่ือง  

      หpองสมุดโครงการ English Program มีคอมพิวเตอรIบริการผูpเรียนท้ังหมด ๒๔ เคร่ือง  

      หpองสืบคpนกลุ3มสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรI มีคอมพิวเตอรIบริการผูpเรียนท้ังหมด ๓ เคร่ือง  

๑๖ 



 ๒๔   

               หpองสืบคpนกลุ3มสาระการเรียนรูpการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอรIบริการผูpเรียน

ท้ังหมด ๑๙๒ เคร่ือง  

      หpองสืบคpนกลุ3มสาระการเรียนรูpสุขศึกษาฯ มีคอมพิวเตอรIบริการผูpเรียนท้ังหมด ๓ เคร่ือง  

      หpองสืบคpนโครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI คณิตศาสตรI เทคโนโลยี และสิ่งแวดลpอม 

(SMTE) มีคอมพิวเตอรIบริการผูpเรียนท้ังหมด ๗ เคร่ือง  

๓) ใชpเพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน ๑๘ เคร่ือง 

     สำนักงานฝvายบริหารงบประมาณและงานบุคคล   จำนวน ๕ เคร่ือง 

     สำนักงานฝvายบริหารวิชาการ    จำนวน ๗ เคร่ือง 

     สำนักงานฝvายบริหารกิจการนักเรียน           จำนวน ๔ เคร่ือง 

     สำนักงานฝvายบริหารท่ัวไป    จำนวน ๒ เคร่ือง 
 

๑๐.๔ แหล3งเรียนรูpภายในโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหลWงเรียนรู@ สถิติการใช@จำนวนคร้ัง/ปe 

๑ 

๒ 

ศูนยIส่ือประสม 

หpองสมุด 

๕๐๐ คร้ัง/ปx 

๖,๓๖๑ คนต3อปx 
 

๑๐.๕ แหล3งเรียนรูpภายนอกโรงเรียน 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
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 ๒๘   

จุดเดWน 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู@เรียน 

ผูpเรียนมีคุณภาพทางดpานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคIอยู3ในระดับยอดเยี่ยม           
โดยผูpเรียนมีความรูpและทักษะท่ีจำเป~นตามหลักสูตร มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และ           
มีผลการประเมินการอ3านคิดวิเคราะหI และเขียนสูงกว3าเป�าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผูpเรียนปxการศึกษา 
๒๕๖๓ รpอยละ ๑๐๐ ไม3มีผลการเรียน ๐, ร และ มส และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป~นที่ประจักษI คือ ผูpเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปxที่ ๓ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกรายวิชาสูงกว3า
ค3าเฉลี่ยระดับประเทศ และมีผูpเรียนที่มีผลการทดสอบรายวิชาคณิตศาสตรI ๑๐๐ คะแนนเต็ม จำนวน ๑ คน และ           
มีผลการทดสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ ๙๒.๕๐ คะแนน เป~นที่ ๑ ของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ คน ผูpเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปxที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกรายวิชาสูงกว3า
ค3าเฉลี่ยระดับประเทศและผูpเรียนจำนวน ๒ คน มีผลการทดสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ ๙๐.๐๐ คะแนน เป~นที่ ๑ 
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งโรงเรียนสงวนหญิงมีค3าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ทั้งม.๓ และม.๖ ทุกรายวิชาสูงกว3าค3าเฉลี่ยระดับประเทศมาอย3างต3อเนื่อง นอกจากน้ีผูpเรียนยังมีความสามารถ       
ในการสรpางนวัตกรรมและมีความสามารถในการใชpเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร สามารถนำความรูp
มาใชpในการเรียนออนไลนIและสืบคpนขpอมูลเพื ่อนำเสนอผลงานต3อครูผู pสอนและสาธารณชนไดpอย3าง                   
มีประสิทธิภาพ และมีผลงานโครงงานวิทยาศาสตรIในเวทีระดับนานาชาติ ๑ เรื่อง ผูpเรียนคือ นางสาว จิราภัค 
พูลกำลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปxที่ ๕ โครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI คณิตศาสตรI เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลpอม (SMTE) ผลงาน เรื่อง “Egg Stage Mosquitoes Control from Balm mint Extraction along 
with Water Quality Improvement” ในเวที The 1st International Conference For Students in Science 
And Innovation” สำหรับผลงานที่แสดงถึงสุขภาวะทางร3างกายและจิตสังคมนั้นโรงเรียนไดpส3งเสริมใหpผูpเรียนไดp
แสดงออกอย3างเหมาะสมจนมีผลงานเป~นที่ประจักษI โดยไดpรับคัดเลือกใหpเป~นเยาวชนตpนแบบ เก3งและดี         
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ3นที่ ๑๑ ประจำปx ๒๕๖๔ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน ๑ คน 
รางวัลชนะเลิศโครงการส3งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนการประกวดดนตรีโฟลIคซองของจังหวัดสุพรรณบุรี ผูpเรียน
ของโรงเรียนสงวนหญิงในภาพรวม มีความสุภาพ เรียบรpอย ตามอัตลักษณIของสถานศึกษา และเป~นที่ยอมรับ
ของชุมชนโดยรอบ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ดpานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการอยู3ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม ดpวยการใชp SY STEP ระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑIรางวัล OBECQA และมีระบบ
และกลไกการบริหารจัดการเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (IQA AWARD) เป~นหลักในการ
บริหารงาน มีการกำหนดวิสัยทัศนI พันธกิจ เป�าหมาย กลยุทธI โครงการ/กิจกรรมท่ีชัดเจนสอดคลpองกันทำใหp
บรรลุผลในการบริหารจัดการศึกษา มีการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คู3มือการปฏิบัติงาน 
(WI) และฟอรIม (ส.ญ.) ในทุกฝvาย/กลุ3ม/งาน ส3งผลใหpโรงเรียนไดpรับคัดเลือกใหpเป~นสถานศึกษาแกนนำเครือข3าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ๑ ช3วย ๓ เพื่อส3งเสริมการสรpางเครือข3ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา
ตpนแบบดpานการประกันคุณภาพกับสถานศึกษาอื่นในสังกัด และไดpรับรางวัลโรงอาหารมาตรฐาน ระดับจังหวัด 
การบริหารจัดการมีการมุ3งเนpนการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาวิชาการ  
ที่ส3งเสริมผูpเรียนรอบดpานตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตpน ๓ หลักสูตร

๒๑ 
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ไดpแก3 หลักสูตรสำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนเป~นภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตรโครงการ
หpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (Smart Class) และหลักสูตรสำหรับหpองเรียนปกติ 
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ หลักสูตร ไดpแก3 หลักสูตรสำหรับโครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI 
คณิตศาสตรI เทคโนโลยี และสิ่งแวดลpอม (SMTE) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป~นศูนยIกลาง การพัฒนา          
ในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program) และหลักสูตรสำหรับหpองเรียน
ปกติ สำหรับแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุvน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตรI 
และแผนการเรียนวิทยาศาสตรI-คณิตศาสตรI ทำใหpนักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูpบริหาร ครู และบุคลากรทุกคนไดpรับการส3งเสริมใหpมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
จนมีผลงานดpานการบริหารและการจัดการเรียนรูpที่เป~นแบบอย3างไดp มีการจัดสภาพแวดลpอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูpอย3างมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย จนมีคุณภาพท่ีสามารถเป~นแบบอย3างไดp 
โรงเรียนมีระบบสัญญาณอินเตอรIเน็ต (WIFI) ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งเป~นการส3งเสริมใหpนักเรียนเขpาถึงแหล3ง
เรียนรูpไดpดpวยตนเอง ผูpบริหาร ครู และบุคลากร มีผลงานเป~นที่ประจักษI รางวัลขpาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด3น “รองผูpอำนวยการสถานศึกษาดีเด3น” จำนวน ๑ คน รางวัลครูดีไม3มีอบายมุข ประเภท
ผูpบริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ คน รวมรางวัลท้ังส้ิน ๒ รางวัล 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ 

ดpานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญอยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม โดยครู   

มีความสามารถในการจัดการเรียนรูp ทั้งแบบปกติและแบบออนไลนI สามารถใชpเทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอนไดpอย3างมีประสิทธิภาพทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp มีการจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มี        

ความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณIและสามารถปรับเปล่ียนไดp มีการพัฒนาการจัดการเรียนรูpโดยใชpงานวิจัย

ในชั้นเรียนหรือการสรpางนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูp รวมถึงมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูpในวงวิชาชีพและ

มีการเผยแพร3ผลงานจนเป~นที่ยอมรับและมีผลงานที่สามารถเป~นแบบอย3างไดp ส3งผลใหpนักเรียนมีความรูpและ

ทักษะที่จำเป~นตามหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคIตามหลักสูตรและตรงตามอัตลักษณIของโรงเรียน        

โดยครูมีผลงานที่สามารถเป~นแบบอย3างไดp ดังนี้ ชมเชยพระพฤหัสบดี จำนวน ๑ คน โล3ประกาศเกียรติคุณ  

ผูpนำเสนอผลงานวิชาการระดับคุณภาพยอดเย่ียม การประชุมวิชาการเครือข3ายครู สควค. ภาคกลาง จำนวน ๕ คน 

รางวัลครูดีไม3มีอบาย ประจำปx ๒๕๖๓ เนื่องในวันครู จำนวน ๑๔ คน รางวัลครูดีเด3น ประจำปx ๒๕๖๓          

เนื่องในวันครู จำนวน ๒๐ คน และรางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผูpสอน จำนวน ๑๖ คน 

รางวัลครูดีของแผ3นดินขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ คน รวมรางวัลทั้งสิ้น ๖๐ รางวัล จำนวนครูที่ไดpรับรางวัลทั้งหมด ๔๕ คน 

และโรงเรียนมีขpาราชการครูที ่มีวิทยฐานะเชี ่ยวชาญ จำนวน ๑ คน มีขpาราชการครูที ่ไดpรับการเลื ่อนวิทยฐานะ             

เป~นครูชำนาญการ จำนวน ๓ คน และครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ คน  

 

 

 

 

๒๒ 



 ๓๐   

จุดควรพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู@เรียน 

ผู pเรียนยังตpองไดpรับการส3งเสริมและสนับสนุนป¬จจัยสำหรับการเรียนออนไลนI ไดpแก3 สถานท่ี                 

ที่เอื้อต3อการเรียนรูp, อุปกรณIสำหรับเรียนออนไลนI เช3น โทรศัพทIมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอรI และสัญญาณ

อินเทอรIเน็ตที่มีขpอจำกัดเพื่อใหpสามารถเรียนรูpไดpตามศักยภาพของผูpเรียนใหpสามารถเรียนรูpไดp กรณีโรงเรียน       

ไม3สามารถเปnดเรียนไดpตามปกติ  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป~นระบบ ทั้งเรื ่องการเรียนการสอน        

แบบปกติและแบบออนไลนI และการใชpฟอรIม (ส.ญ.) ในทุกฝvาย/กลุ3ม/งาน เป~นระยะและอย3างต3อเนื่อง เพื่อใหp

ทันต3อการเปลี่ยนแปลงพรpอมทั้งจัดหาสื่อ และอุปกรณIที่ทันสมัยใหpเพียงพอ เพื่ออำนวยการจัดการเรียนรูpใหpกับ

ครูผูpสอนและผูpเรียน 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ 

ควรจัดใหpมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูpระหว3างผูpบริหารและครูผูpสอน เรื่องการเรียนการสอนออนไลนI     

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หามาตรการร3วมกันและหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

และเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ และจัดใหpมีการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาสื่อการสอน การสรpางแบบทดสอบและ

นวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณIเพื่อใหpเกิดประโยชนIผูpเรียน เนื่องจากกรณีการเรียนการสอน

ออนไลนIทำใหpนักเรียนขาดสมาธิในการเรียน ใชpเวลาเรียนออนไลนIและหาขpอมูลมากเกินไป อาจทำใหpเกิด

ความเบ่ือหน3ายและเรียนรูpแบบไม3มีเป�าหมาย 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให@สูงข้ึน 

๑. จัดโครงการ/กิจกรรมที ่ส3งเสริมความรู p  ความสามารถของผู pเรียนที ่ทันสมัยและเหมาะกับ

สถานการณI และจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนป¬จจัยในการเรียนรูpของผูpเรียนในกรณีที่โรงเรียนจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลนI 

๒. จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูpระหว3างผูpบริหารและครูผู pสอน  เรื ่องการเรียนการสอน

ออนไลนIเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หามาตรการร3วมกันและหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพและเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ 

 ๓. จัดกิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอนอย3างเป~นระบบและนำขpอมูลมาปรับปรุง แกpไข

และพัฒนาอย3างต3อเน่ือง อย3างนpอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  

 ๔. ระดมทรัพยากร/ของงบประมาณจากหน3วยงานที ่ เก ี ่ยวขpองเพื ่อเพิ ่มแหล3งเรียนรู p รวมถึง

หpองปฏิบัติการเฉพาะทางเพ่ือส3งเสริมการจัดการเรียนรูpใหpกับผูpเรียน และใหpเป~นไปอย3างเพียงพอ 

 ๕. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส3งเสริมใหpครูไดpรับการพัฒนาการบริหารจัดการความรูp (KM) ดpวยการสรpาง

สื่อการจัดการเรียนรูpและกิจกรรมการเรียนรูpต3างๆ ที่ทันสมัย ทันเหตุการณIและสนับสนุนใหpครูไดpเผยแพร3ผ3าน

ช3องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหpผูpเรียนไดpมีโอกาสเขpาไปเรียนรูpไดpง3ายข้ึน 

๒๓ 



 ๓๑ 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

๑. ยกระดับความสามารถของผู pเรียนในการสรpางนวัตกรรม!การใชpเทคโนโลยีสารสนเทศและ           

การส่ือสาร จนสามารถนำผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรูpไปสู3การนำเสนอในระดับนานาชาติไดpเพ่ิมมากข้ึน 

๒. พัฒนาความรูpความสามารถของผูpเรียนทุกคนใหpสามารถใชpเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและวัสดุ

อุปกรณIในการเรียนการสอนแบบออนไลนIไดpอย3างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. ส3งเสริมใหpครูพัฒนาการจัดการเรียนรูpโดยการสรpางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูpที่สามารถเผยแพร3

ในเวทีวิชาการต3างๆ และเป~นแบบอย3างไดpมากข้ึน 

 ๔. การพัฒนาสถานศึกษาใหpเป~นสังคมแห3งการเรียนรูpของชุมชน เชื่อมโยงเครือข3ายการเรียนรูpและ

แหล3งเรียนรูpท่ีมีส3วนร3วมของชุมชนและภูมิป¬ญญาทpองถ่ิน 

 

ความต@องการและการชWวยเหลือ 

๑. ส3งเสริมใหpผูpเรียนผ3านการอบรมเพ่ือเสริมสรpางความสามารถในการเรียนรูpดpวยระบบออนไลนI  

๒. ส3งเสริมสนับสนุนใหpครูเขpารับการพัฒนาหรือผ3านการอบรมเพื่อพัฒนาสื่อ การสรpางนวัตกรรม   

และการจัดการเรียนการสอนออนไลนIใหpมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณI 

๓. การสนับสนุนดpานวัสดุอุปกรณIเพื่อใชpในการจัดการเรียนการสอนออนไลนIที่มีประสิทธิภาพใหpกับ

ครูและผูpเรียน 

๔. ใหpมีหน3วยงานที่เกี่ยวขpองใหpการสนับสนุนดpานงบประมาณเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนI                        

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการเรียนการสอนออนไลนI โดยผูpเรียนจะตpองสามารถเรียนรูp

ผ3านออนไลนIไดp และโรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีชัดเจน 

 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุWมตัวบWงช้ี 

      ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได1 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุFมตัวบFงชี้พื้นฐาน    

ตัวบ;งชี้ที่ ๑ ผูEเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี ๑๐.๐๐ ๙.๗๑ ดีมาก 

ตัวบ;งชี้ที่ ๒ ผูEเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค;านิยมที่พึงประสงค> ๑๐.๐๐ ๙.๖๔ ดีมาก 

ตัวบ;งชี้ที่ ๓ ผูEเรียนมีความใฝ\รูE และเรียนรูEอย;างต;อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๐ ดีมาก 

ตัวบ;งชี้ที่ ๔ ผูEเรียนคิดเป^น ทำเป^น  ๑๐.๐๐ ๘.๘๘ ดี 

ตัวบ;งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูEเรียน ๒๐.๐๐ ๑๓.๘๐ ดี 

ตัวบ;งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนEนผูEเรียนเป^นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ;งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๒๔ 



 ๓๒   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)  
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได1 

ระดับ 

คุณภาพ 

ตัวบ;งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตEนสังกัด ๕.๐๐ ๔.๘๑ ดีมาก 

กลุFมตัวบFงชีอ้ัตลักษณK    

ตัวบ;งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหEบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน>  พันธกิจ และ 

              วัตถุประสงค>ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ;งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนEนและจุดเด;นที่ส;งผลสะทEอนเป^นเอกลักษณ>ของ  

                 สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุFมตัวบFงชี้มาตรการสFงเสริม    

ตัวบ;งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส;งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ;งชี้ที่ ๑๒ ผลการส;งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน

และพัฒนาสู;ความเป^นเลิศ ที่สอดคลEองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๐๔ ดีมาก 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค;าเฉลี่ย ๙๑.๐๔   

ผลการรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 

 -  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ;งชี้  ตั้งแต;  ๘๐  คะแนนขึ้นไป   þ  ใช;  ¨  ไม;ใช; 

 -  มีตัวบ;งชี้ที่ไดEระดับดีขึ้นไปอย;างนEอย  ๑๐  ตัวบ;งชี้  จาก  ๑๒  ตัวบ;งชี ้ þ  ใช;  ¨  ไม;ใช; 

 -  ไม;มีตัวบ;งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตEองปรับปรุงหรือตEองปรับปรุงเร;งด;วน þ  ใช;  ¨  ไม;ใช; 

    สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

               þ  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ¨  ไม;สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

ข@อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ด@านผลการจัดการศึกษา 

  ๑) ผูpเรียนควรไดpรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ในกลุ3มสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรI

และคณิตศาสตรI ซึ่งต่ำกว3าระดับดี โดยครูทุกคนทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp และทุกระดับชั้นควรร3วมกันวิเคราะหI            

ผลการทดสอบระดับชาติ ฉบับที่ ๒ เพื่อหาจุดอ3อนของผูpเรียนเป~นมาตรฐานการเรียนรูpนำขpอมูลมาจัดแผนการจัดการ

เรียนรูp  กิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการสอนซ3อมเสริมเนpนในกลุ3มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว3าคะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ วัดและประเมินผลการเรียนรูpที่สอดคลpองกับมาตรฐานการเรียนรูpและตัวช้ีวัดตามหลักสูตร รวมท้ัง              

นำแบบทดสอบระดับชาติมาใหpผู pเรียนไดpฝ¨กปฏิบัติอย3างสม่ำเสมอ โดยกำหนดเป�าหมายการพัฒนาการทดสอบ

ระดับชาติระดับดีใหpสูงข้ึนทุกกลุ3มสาระการเรียนรูpและทุกปxการศึกษา 

  ๒)  สถานศึกษาควรส3งเสริมการเผยแพร3ผลผลิตของกิจกรรมชุมนุมใหpแพร3หลาย เพื่อใชpประโยชนIไดp

จริง เช3นเดียวกับน้ำจุลินทรียI ส.ญ. มีการผลิตโดยชุมนุมจุลินทรียIรักสิ่งแวดลpอม แต3เมื่อเกิดป¬ญหาสิ่งแวดลpอมเรื่อง

กลิ่นในโรงเรียน จึงนำมาใชpเพื่อแกpป¬ญหา ซึ่งเมื่อมีผลิตภัณฑIที่มีคุณภาพผลิตโดยผูpเรียนในโรงเรียน จึงควรนำมาใชp

๒๕ 



 ๓๓ 

ก3อนที่จะเกิดป¬ญหา และเผยแพร3ความรูpของชุมนุมและโครงงานของผูpเรียนสู3ชุมชน พัฒนาใหpเป~นนวัตกรรม ๑ 

สถานศึกษาหลายผลิตภัณฑIไดp 

 ด@านการบริหารจัดการศึกษา 

  ผูpบริหารมีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพดีอยู3แลpว แต3ควรพัฒนาระบบ

การบริหารของสถานศึกษาและเผยแพร3ใหpสถานศึกษาอื่นนำไปเป~นแบบอย3างที่ดี โดยเฉพาะอย3างยิ่งการพัฒนา          

การบริหารวิชาการใหpสามารถพัฒนาผูpเรียนใหpมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู3ในระดับดีมากต3อไป 

 ด@านการจัดการเรียนการสอน 

  ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญที่ดีอยู3แลpว           

แต3ไดpรับการนิเทศ ติดตามช3วยเหลือใหpสามารถสรุปป¬ญหาและอุปสรรคในภาคเรียนที่ผ3านมาในบันทึกหลังสอน          

เพื่อเป~นฐานขpอมูลในการพัฒนาผูpเรียนในแต3ละภาคเรียน วิเคราะหIผลการประเมิน และนำมาใชpในการซ3อมเสริมอย3าง

ต3อเนื่อง และควรออกแบบการเรียนรูpที่เนpนกระบวนการคิดใหpมากขึ้น และส3งเสริมใหpสามารถแสวงหาความรูpจากสื่อท่ี

หลากหลายดpวยตนเอง  

 ด@านการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในที่เป~นระบบและมีการพัฒนาการที่ดีอยู 3แลpว แต3ควร

พัฒนาการจัดทำโครงการใหpสอดคลpองกับเป�าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกโครงการ  โดยนำเป�าหมายใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกโครงการ และกำหนดวัตถุประสงคIที่สอดคลpองกับเป�าหมายของโครงการนั้นๆ พรpอม

ทั้งกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูpเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลpองกับวัตถุประสงคI

และเป�าหมายดังกล3าว โดยใชpขpอมูลสารสนเทศจากรายงานการประเมินตนเองในปxท่ีผ3านมา  

 นวัตกรรมหรือตัวอยWางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปMนประโยชนZตWอสังคม 

  สถานศึกษาทำโครงการแลกเปลี่ยนผูpเรียนสงวนหญิงกับผูpเรียนในรัฐทัสมาเนีย ประเทศ

ออสเตรเลียทุกปxการศึกษา ทำบันทึกขpอตกตลงร3วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยทัสมาเนีย ประเทศ

ออสเตรเลีย และโรงเรียนมัธยมศึกษา ๕ โรงเรียน ในรัฐทัสมาเนีย และโรงเรียนมัธยม ๑ โรงเรียน ในรัฐ

วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ โรงเรียน ในประเทศสิงคโปรI 

  สถานศึกษาทำโครงการการศึกษาทางไกลระหว3างโรงเรียนมัธยมปลายในไทยและอเมริกา 

ผ3านโปรแกรมสไกป� (Skype) 

  ผลการดำเนินงานกระตุpนและสรpางแรงจูงใจใหpผูpเรียนตั้งใจเรียน และเรียนรูpดpวยตนเองมากข้ึน 

ตามแนวทางการพัฒนาคนไทยยุคใหม3  

จุดเดWน 

  ๑. ผูpเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีน้ำหนักส3วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑI         

มีสุขนิสัยที่ดี มีสุนทรียภาพทางดpานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และค3านิยมที่พึงประสงคI        

มีระเบียบวินัย เป~นลูกที่ดีของพ3อแม3 ผูpปกครอง เป~นผูpเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความุ3งมั่นในการเรียน ใฝvรูp           

ใฝvเรียน รักการเรียนรูp รูpจักการบำเพ็ญประโยชนIต3อสังคม มีอัตลักษณI สุภาพ เรียบรpอย มีความรูp คู3คุณธรรม 

เป~นเอกลักษณIของสถานศึกษา สถานศึกษาดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียในโรงเรียน โดยใชpจุลินทรียI ส.ญ.  

๒๖ 



 ๓๔   

เป~นโครงการพิเศษในแกpป¬ญหาน้ำเส ียจากหpองน้ำและท3อระบายน้ำทำใหpหมดป¬ญหากลิ ่นรบกวน                    

การดำเนินงานเป~นแบบอย3างของการเปล่ียนแปลงท่ีดี 

  ๒. ผูpบริหารสามารถจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย3างมีประสิทธิภาพ ดpวยการกำหนด

ขั้นตอนของการปฏิบัติไวpเป~นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู3มือการปฏิบัติงาน กำหนดวัตถุประสงคI ขอบข3าย

หนpาที่ ผูpรับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เป~นไปตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) การบริการงานยึดหลักประชาธิปไตย ใหpผูpร3วมงานไดpแสดงความ

คิดเห็น รับฟ¬งความคิดเห็นของส3วนรวม และร3วมพิจารณาตัดสินใจ จัดบุคลากรใหpรับผิดชอบงานตามความรูp 

ความสามารถ จัดระบบการบริหารคล3องตัว โดยแบ3งออกเป~น ๕ ฝvาย คือ ฝvายวิชาการ ฝvายงบประมาณและ

งานบุคคล ฝvายบริหารงานท่ัวไป ฝvายกิจการผูpเรียน และฝvายประกันคุณภาพภายใน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีบทบาทหนpาที่ใหpขpอเสนอแนะ ส3งเสริม สนับสนุน และใหpความเห็นชอบ กำหนดนโยบายดpาน        

อัตลักษณIและเอกลักษณI ในรายงานประจำปx สาระหลักสูตรสถานศึกษาใหpสอดคลpองกับความตpองการ          

ของผู pเรียนและสังคม การวางแผน การดำเนินงาน และการปรับปรุงพัฒนา มีผลสอดคลpองกับแนวทาง           

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

  ๓. สถานศึกษามีการพัฒนาครูอย3างต3อเนื่องทุกปxทั้งดpานความรูp ความสามารถ การทำงาน

ผลงานวิชาการ ครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนpาที่ มีความสามารถใชpเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชpในการเรียน 

การสอน ไดpรับรางวัลยกย3องจากหน3วยงานต3างๆ เช3น ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค3า สพฐ. (OBEC 

AWARD) ครูผู pสอนดีเด3นจากคุรุสภาเขตพื้นที ่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ หนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ             

ครูผูpปฏิบัติงานดีเด3น จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เป~นตpน 

  ๔. สถานศึกษากำหนดผูpรับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศใหpเป~นหมวดหมู3 ถูกตpอง 

ครอบคลุม ทันสมัย มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป~นระยะ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานของสถานศึกษาปxละ ๑ คร้ัง โดยทุกมาตรฐานใชpวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

ตามระบบหลักเกณฑI และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

  ๑. ผูpเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับต่ำกว3าเกณฑIในกลุ3มสาระการเรียนรูp

วิทยาศาสตรI และกลุ3มสาระการเรียนรูpสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานการเรียนรูpต่ำกว3า

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในกลุ3มสาระการเรียนรูpคณิตศาสตรI ระดับชั้นมัธยมศึกษาปxที่ ๓ มาตรฐาน  ค ๖.๕ และ

มัธยมศึกษาปxท่ี ๖ มาตรฐาน ค ๒.๓ กลุ3มสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรI ระดับช้ันมัธยมศึกษาปxท่ี ๓ มาตรฐาน ว ๔.๒ 

กลุ3มสาระการเรียนรูpสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ส ๑.๓ และ ส ๕.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปxที่ ๖ 

มาตรฐาน ส ๓.๒ และกลุ3มสาระการเรียนรูpศิลปะ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปxท่ี ๖ มาตรฐาน ศ ๑.๒ 

  ๒. ครูบางส3วนไม3ไดpสรุปป¬ญหาและอุปสรรคในภาคเรียนที ่ผ3านมาในบันทึกหลังสอน            

การวิเคราะหIผลการประเมินและการนำมาใชpในการซ3อมเสริมอย3างต3อเนื่อง และสอนแบบกระบวนการคิด    

นpอยกว3าการสอนแบบเนpนเน้ือหา 

 

๒๗ 



 ๓๕ 

๑๔. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช@ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอยWางตWอเน่ือง 

ด@านการจัดการศึกษา 

๑) ผูpเรียนไดpรับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) ในกลุ3มสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรI 

คณิตศาสตรI สังคมศึกษาฯ  ศิลปะและกลุ3มสาระการเรียนรู pอื ่นๆ  โดยโรงเรียนจัดใหpมีโครงการส3งเสริมผู pเรียน               

ใหpมีความรูpและทักษะที่จำเป~นตามหลักสูตร ในกิจกรรมที่ ๑ จัดคาบติว วิทยI คณิต อังกฤษ ภาษาไทยและสังคม 

กิจกรรมที่ ๒ ส3งเสริมพัฒนาศักยภาพดpานการทดสอบ O – NET กิจกรรมท่ี ๓ เติมเต็มความรู pสังคมศึกษาม.๓           

กิจกรรมที่ ๔ เติมเต็มความรูpมุ 3งสู3 O – NET ม.๖ กิจกรรมที่ ๕ ติวภาษาอังกฤษ O – NET ม.๓ และ กิจกรรมที่ ๖            

ติวภาษาอังกฤษ O – NET, GAT ม.๖  

๒) โรงเรียนกำหนดใหpมีการสอนการสอนซ3อมเสริมในทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของผูpเรียน 

๓) ครูและบุคลากรจัดทำการวัดและประเมินผลการเรียนรูpท่ีสอดคลpองกับมาตรฐานการเรียนรูpและ 

ตัวช้ีวัดตามหลักสูตร   

๔) โรงเรียนกำหนดเป�าหมายการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET)                

ดpวยการทำขpอตกลงกับครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp เพื่อใหpผลการทดสอบในรายวิชาต3างๆ ระดับ ม.๓       

และ ม.๖ ในภาพรวมสูงกว3าค3าเฉล่ียระดับประเทศในทุกรายวิชา 

๕) โรงเรียนส3งเสริมการเผยแพร3ผลผลิตของกิจกรรมชุมนุม ผลงานจากการจัดการเรียนรูpรายวิชา IS  

รวมถึงมีการนำผลงานเผยแพร3ความรูpภายในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ   

ด@านการบริหารจัดการศึกษา 

  โรงเรียนไดpรับการยอมรับในเร่ืองระบบการบริหารจัดการ  ทำใหpโรงเรียนต3าง  ๆท่ัวทุกภาคในประเทศ

เขpาศึกษาดูงานในฝvาย/กลุ3ม/งานของโรงเรียนอย3างต3อเนื่อง รวมถึงโรงเรียนเขpารับการประเมินสถานศึกษารางวัล

พระราชทานและไดpรับรางวัลในปxพ.ศ.๒๕๕๙ และเขpารับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑIรางวัลคุณภาพ 

OBECQA และไดpรางวัลในปxพ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนไดpรับรางวัลที่มีระบบและกลไกลการประกันคุณภาพทางการศึกษา

และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ3พิเศษ

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในปxพ.ศ.๒๕๖๑ และปxพ.ศ.๒๕๖๒ จากรางวัลดังกล3าวเป~นแสดงใหpเห็นว3าโรงเรียนมี

ระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและสามารถเป~นแบบอย3างไดp 

 ด@านการจัดการเรียนการสอน 

๑) ฝvายบริหารวิชาการมีการตรวจติดตามโครงการท่ี ๗ โครงการส3งเสริมครูใหpมีความสามารถ 

ในการจัดการเรียนการสอนอย3างมีประสิทธิภาพและเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ ในกิจกรรมครูนิเทศครู และกิจกรรม

นิเทศภายใน ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง และนำผลการนิเทศการสอนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  
 

 

๒๘ 



 ๓๖   

๒) ส3งเสริมใหpครูพัฒนาตนเองใหpมีความสามารถในการจัดการเรียนรูp เพ่ิมเทคนิคในการจัดการ 

เรียนรูpท่ีส3งเสริมใหpผูpเรียนมีทักษะการคิดตามธรรมชาติของรายวิชา สามารถออกแบบการเรียนรูpท่ีเนpนกระบวนการ

คิดมากขึ้น และส3งเสริมใหpผูpเรียนสามารถแสวงหาความรูpจากสื่อที่หลากหลายดpวยตนเอง โดยมีโครงการที่ ๗ โครงการ

ส3งเสริมครูใหpมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย3างมีประสิทธิภาพและเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ โครงการที่ ๑๐ 

โครงการความสามารถในการคิด และโครงการที่ ๑๑ โครงการส3งเสริมผูpเรียนใหpมีทักษะในการแสวงหาความรูpดpวย

ตนเอง รักการเรียนรูpและพัฒนาตนเองอย3างต3อเน่ือง 

 ด@านการประกันคุณภาพภายใน   

๑) โรงเรียนมีการปรับประสิทธิภาพของกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการใหpมีความเช่ือมโยงกับ 

เป�าหมายของการพัฒนาและจุดเนpนของโรงเรียนใหpสูงข้ึน  

๒) โรงเรียนมีการนำขpอมูลสารสนเทศจากรายงานการประเมินตนเองในปxท่ีผ3านมา พัฒนาระบบ 

สารสนเทศใหpครอบคลุมทุกงานในโรงเรียนและสามารถใชpงานไดpจริง และเป~นป¬จจุบัน  รวมถึงการนำผลการ

ประเมินตนเองมาเป~นแนวทางในการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูpเรียน และกิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีสอดคลpองกับวัตถุประสงคIและเป�าหมายของโรงเรียน 
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 ๓๗ 

๑๕. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปeของสถานศึกษา  

 ๑๕.๑ การบริหารจัดการศึกษา 

  โรงเรียนสงวนหญิง ไดpจัดแบ3งโครงสรpางการบริหารงานเป~น ๔ ฝvาย โดยแบ3งเป~น ฝvายบริหาร

งบประมาณและงานบุคคล ฝvายบริหารวิชาการ ฝvายบริหารกิจการนักเรียน และฝvายบริหารท่ัวไป  

โดยผูpบริหารยึดหลักการบริหารท่ีมีกระบวนการปฏิบัติงานสอดคลpองกับวงจรคุณภาพ PDCA 

โครงสร@างการบริหารงานโรงเรียนสงวนหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ผู@อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 

สมาคมผู@ปกครอง ครู และศิษยKเกLาโรงเรียนสงวนหญิง 
ง 

ชมรมครูเกLา โรงเรียนสงวนหญิง 

คณะกรรมการเครือขLายผู@ปกครองฯ มูลนิธิ โรงเรียนสงวนหญิง 

รองผู@อำนวยการ 
ฝQายบริหารวิชาการ 

รองผู@อำนวยการ 
ฝ"ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

รองผู@อำนวยการ 
ฝQายบริหารกิจการนักเรียน 

รองผู@อำนวยการ 
ฝQายบริหารงานท่ัวไป 

หัวหน@า 
ฝQายบริหารวิชาการ 

หัวหน@า 
ฝ"ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

หัวหน@า 
ฝQายบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน@า 
ฝQายบริหารงานท่ัวไป 

- งานสำนักงาน 
- งานนิเทศภายในและพัฒนา 
  แผนการจัดการเรียนรู: 
- งานควบคุมภายใน 
- งานอัตรากำลังและตารางสอน 
- งานห:องสมุด 
- งานพัฒนาระบบเครือขEาย 
  เทคโนโลยีและเว็บไซตKโรงเรียน 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู:เรียน 
- งานทะเบียนและวัดผล 
- งานห:องเรียนสีเขียว 
- งานศูนยKสื่อประสม 
- งานพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานสวนพฤกษศาสตรKโรงเรียน 
- งานกลุEมสาระการเรียนรู: 
- งานโครงการ EP 
- งานโครงการ Education Hub 
- งานโครงการ smart class 
- งานโครงการ SMTE 
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานการสEงเสริมความรู:ด:าน 
  วิชาการแกEชุมชนและเครือขEาย 
  การศึกษา 
- งานสEงเสริมเอกลักษณK              
  อัตลักษณK และความสามารถ 
  นักเรียน 
 

- งานสำนักงาน 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุและสินทรัพยK 
- งานบุคลากร 
- งานการเงินและบัญช ี
- งานงบประมาณ 
- งานรักษาความปลอดภัยและ 
  งานจราจร 
- งานแผนงานและงานสารสนเทศ 
- งานยานพาหนะ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน 
- งานมูลนิธ ิ
- งานประกันชีวิต 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานประกันคุณภาพทาง 
  การศึกษา 
- งานแผนงานโรงเรียน 
- เจ:าหน:าที่แผนงานฝYาย/กลุEม 
  สาระการเรียนรู: 
- งานสารสนเทศ 
- งานระบบควบคุมภายใน 
  โรงเรียน 
 

- งานสำนักงาน 
- งานระบบดูแลชEวยเหลือนักเรียน 
- งานสEงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- งานสารวัตรนักเรียน 
- งานเครือขEายผู:ปกครองนักเรียน 
- งานสภานักเรียน 
- งานปZองกันยาเสพติดและ 
  อบายมุข 
 

- งานสำนักงาน 
- งานอาคารสถานที่และ 
  สภาพแวดล:อม 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธK 
- งานโภชนาการร:านค:า 
- งานปฏิคม 
- งานสัมพันธKชุมชน 
- งานวงโยธวาธิต 
- งานสหกรณKร:านค:าโรงเรียน 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานนักการภารโรง 
- งานควบคุมภายในและงาน 
  สารสนเทศฝYายบริหารทั่วไป 
- งานบริการเครื่องดื่มเรือน 
  ลดาวัลยK 
- งานบริการอาหารและจัดเลี้ยง 
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 ๓๘   

๑๕.๒ วิสัยทัศนZ พันธกิจ ยุทธศาสตรZ กลยุทธZ จุดมุ Wงหมายเพื ่อการพัฒนา อัตลักษณZ และ

เอกลักษณZของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศนZ 

โรงเรียนสงวนหญิง เป~นองคIกรแห3งการเรียนรูpตามปณิธานสถานศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

และพัฒนาครูสู3มาตรฐานวิชาชีพ 
 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพแบบมีส3วนร3วม ตามมาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เพ่ือเป~นองคIกรแห3งการเรียนรูpอย3างย่ังยืน 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามปณิธานสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล 

๓. ประสานความร3วมมือระหว3างสถานศึกษากับชุมชนและภาคีเครือข3ายในการจัดการเรียนรูp                 

การเสริมสรpางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตของผูpเรียน 

๔. ส3งเสริม พัฒนาศักยภาพผูpบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตรZและกลยุทธZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดมุWงหมายเพ่ือการพัฒนา 

๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูpเรียนใหpเป~นเยาวชนคนดีศรีสุพรรณท่ี ๑ ในโลก 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพสู3สากล 

๓. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหpสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูpโดยเนpนผูpเรียน 

เป~นสำคัญไดpตามศาสตรIการสอน และส3งเสริมสมรรถนะครูในการใชpเทคโนโลยี เพ่ือพรpอมรับสถานการณI            

ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

อัตลักษณZของสถานศึกษา สุภาพ เรียบรpอย 
 

เอกลักษณZของสถานศึกษา มีความรูp คู3คุณธรรม 

 

 

๓๑ 



 ๓๙ 

ส#วนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนสงวนหญิง 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู@เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูpเรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคIของผูpเรียน 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ ยอดเย่ียม  

ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานโดยรวม  :  ยอดเย่ียม  

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู@เรียน 

๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 

๒. วิธีการพัฒนา ข@อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    ตัวบWงช้ี ๑.๑ มีความสามารถในการอWาน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทย ตามเกณฑZของแตWละระดับช้ัน 

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนา และการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

๑) โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกฝvายตามโครงสรpางการบริหารงาน   

๒) ฝvายบริหารวิชาการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู3มือการปฏิบัติงานวิชาการ 

เพ่ือใชpส3งเสริมพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ3าน เขียน และการส่ือสารภาษาไทย 

๓) ผูpเรียนไดpรับการพัฒนาทักษะการอ3าน เขียน และการส่ือสารภาษาไทย จากกิจกรรม 

การเรียนรูpทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp สำหรับการประเมินความสามารถในการอ3าน เขียน และการสื่อสาร

ภาษาไทย ดำเนินการโดยวิธีการต3างๆ ดังน้ี   

- ครูผูpสอนทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp ทุกรายวิชาเป~นผูpประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของผูpเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ 

- ครูผูpสอนทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp ทุกรายวิชาเป~นผูpประเมินผลการอ3าน              

คิดวิเคราะหI และเขียนส่ือความ ของผูpเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ 

- ครูผูpสอนกลุ3มสาระการเรียนรูpภาษาไทย ประเมินบันทึกกิจกรรมส3งเสริม           

การอ3านของผูpเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ 

๔) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpมีทักษะการอ3าน เขียน และการส่ือสารโดยเขpาร3วม 

กิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน โครงการที่ ๗ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม

หลักส3งเสริมการอ3าน คิด และเขียนส่ือความ  

๓๒ 



 ๔๐   

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    หลักฐานเชิงประจักษZรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐาน       

ทุกระดับช้ัน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒) ผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหI และเขียนส่ือความ ระดับดีข้ึนไป ในรายวิชา 

พ้ืนฐานทุกระดับช้ัน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

    หลักฐานเชิงประจักษZท่ีสWงเสริมความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๗ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมหลัก

ส3งเสริมการอ3าน คิด และเขียนส่ือความ โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒.๓ ผลความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

 ๑) ผู pเรียนรpอยละ ๙๓.๕๘ มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตั ้งแต3ระดับดี (เกรด ๓) ขึ ้นไป           

ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

๒) ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินความสามารถในการอ3าน คิด วิเคราะหI และ 

เขียนในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

     ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

๑) ผลการประเมินโครงการที่ ๗ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายใตpกิจกรรมหลัก

ส3งเสริมการอ3าน คิด และเขียนส่ือความ ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วม

กิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

 

    ตัวบWงช้ี ๑.๒ มีความสามารถในการอWาน การเขียน การส่ือสาร ภาษาตWางประเทศตามเกณฑZของ 

          แตWละระดับช้ัน  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนา และการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

๑) โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกฝvายตามโครงสรpางการบริหารงาน   

๒) ฝvายบริหารวิชาการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู3มือการปฏิบัติงานวิชาการ 

เพ่ือใชpส3งเสริมพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ3าน เขียน และการส่ือสารภาษาต3างประเทศ 

๓) ผูpเรียนไดpรับการพัฒนาทักษะการอ3าน เขียน และการส่ือสาร จากกิจกรรมการเรียนรูp 

กลุ3มสาระการเรียนรูpภาษาต3างประเทศ สำหรับการประเมินความสามารถในการอ3าน เขียน และการสื่อสาร 

ดำเนินการโดยวิธีการต3างๆ ดังน้ี   

- ครูผูpสอนกลุ3มสาระการเรียนรูpภาษาต3างประเทศ เป~นผูpประเมินผลสัมฤทธ์ิ          

ทางการเรียนของผูpเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

- ครูผูpสอนกลุ3มสาระการเรียนรูpภาษาต3างประเทศ เป~นผูpประเมินผลการอ3าน         

คิดวิเคราะหI และเขียนส่ือความ ของผูpเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

 

๓๓ 



 ๔๑ 

๔) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpมีทักษะการอ3าน เขียน และการส่ือสารภาษาต3างประเทศ          

โดยเขpาร3วมกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน โครงการที่ ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp 

ทักษะ และเจตคติที่ดีต3องานอาชีพ กิจกรรมหลักแข3งขันทักษะต3างๆ ภายในโรงเรียน กิจกรรมย3อยการแข3งขันรpอง

เพลงภาษาอังกฤษ โครงการที่ ๑๒ ส3งเสริมความสามารถทางภาษา กิจกรรมหลักทดสอบความสามารถทาง

ภาษา กิจกรรมย3อยการทดสอบวัดระดับความรูpภาษาจีน (HSK) การทดสอบวัดระดับความรูpภาษาเกาหลี 

(TOPIK) การทดสอบวัดระดับความรูpภาษาอังกฤษ (TOEIC) การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ SMTE  

การทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมหลักส3งเสริมการใชpภาษาต3างประเทศในโรงเรียน 

กิจกรรมย3อยศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน โครงการที่ ๑๓ พัฒนาความสามารถในการสรpางนวัตกรรม 

กิจกรรมหลักส3งเสริมการสรpางโครงงานหรือสรpางนวัตกรรมจากการคpนควpาความรูpดpวยตนเอง กิจกรรมย3อยการเขียน

โครงงานวิทยาศาสตรIและนำเสนอเป~นภาษาอังกฤษ 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    หลักฐานเชิงประจักษZรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

พ้ืนฐานทุกระดับช้ัน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒) ผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหI และเขียนส่ือความ ระดับดีข้ึนไป ในรายวิชา 

ภาษาอังกฤษพื้นฐานทุกระดับชั้น โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ 

รpอยละ ๘๔ 

   หลักฐานเชิงประจักษZท่ีสWงเสริมความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ และเจต 

คติที ่ดีต3องานอาชีพ กิจกรรมหลักแข3งขันทักษะต3างๆ ภายในโรงเรียน กิจกรรมย3อยการแข3งขันรpองเพลง

ภาษาอังกฤษ โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๒ ส3งเสริมความสามารถทางภาษา กิจกรรม 

หลักทดสอบความสามารถทางภาษา กิจกรรมย3อยการทดสอบวัดระดับความรูpภาษาจีน (HSK) การทดสอบวัด

ระดับความรู pภาษาเกาหลี (TOPIK) การทดสอบวัดระดับความรู pภาษาอังกฤษ (TOEIC) การทดสอบ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ SMTE  การทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมหลักส3งเสริม

การใชpภาษาต3างประเทศในโรงเรียน กิจกรรมย3อยศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมีค3าเป�าหมายตาม

แผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

      ๓) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการที่ ๑๓ พัฒนาความสามารถในการสรpางนวัตกรรม 

กิจกรรมหลักส3งเสริมการสรpางโครงงานหรือสรpางนวัตกรรมจากการคpนควpาความรูpดpวยตนเอง กิจกรรมย3อยการเขียน

โครงงานวิทยาศาสตรIและนำเสนอเป~นภาษาอังกฤษ โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔         

รpอยละ ๘๔ 

 

 

๓๔ 



 ๔๒   

๒.๓ ผลความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ  

                          ๑) ผู pเรียนรpอยละ ๘๕.๙๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต3ระดับดี (เกรด ๓) ขึ ้นไป           

ในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

 ๒) ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินความสามารถในการอ3าน คิด วิเคราะหI และ 

เขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

     ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

 ๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ  

และเจตคติที่ดีต3องานอาชีพ กิจกรรมหลักแข3งขันทักษะต3างๆ ภายในโรงเรียน กิจกรรมย3อยการแข3งขันรpองเพลง

ภาษาอังกฤษ ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ 

๑๐๐  

๒) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๒ ส3งเสริมความสามารถทางภาษา  

กิจกรรมหลักทดสอบความสามารถทางภาษา กิจกรรมย3อยการทดสอบวัดระดับความรู pภาษาจีน (HSK)            

การทดสอบวัดระดับความรูpภาษาเกาหลี (TOPIK) การทดสอบวัดระดับความรูpภาษาอังกฤษ (TOEIC) การ

ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ SMTE  การทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมหลัก

ส3งเสริมการใชpภาษาต3างประเทศในโรงเรียน กิจกรรมย3อยศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ตามแผนปฏิบัติการฯ 

อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๙๖  

   ๓) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๓ พัฒนาความสามารถในการสรpาง 

นวัตกรรม กิจกรรมหลักส3งเสริมการสรpางโครงงานหรือสรpางนวัตกรรมจากการคpนควpาความรูpดpวยตนเอง กิจกรรม

ย3อยการเขียนโครงงานวิทยาศาสตรIและนำเสนอเป~นภาษาอังกฤษ ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพ         

ยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐ 

 

    ตัวบWงช้ี ๑.๓ มีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑZของแตWละระดับช้ัน  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนา และการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

๑) โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกฝvายตามโครงสรpางการบริหารงาน   

๒) ฝvายบริหารวิชาการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู3มือการปฏิบัติงานวิชาการ 

เพ่ือใชpส3งเสริมพัฒนาและประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ 

๓) ผูpเรียนไดpรับการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ จากกิจกรรมการเรียนรูpกลุ3มสาระ           

การเรียนรูpคณิตศาสตรI สำหรับการประเมินความสามารถในการคิด ดำเนินการโดยวิธีการต3างๆ ดังน้ี   

- ครูผูpสอนกลุ3มสาระการเรียนรูpคณิตศาสตรI เป~นผูpประเมินผลสัมฤทธ์ิ          

ทางการเรียนของผูpเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ ในรายวิชาคณิตศาสตรIพ้ืนฐาน 

- ครูผูpสอนกลุ3มสาระการเรียนรูpคณิตศาสตรI เป~นผูpประเมินผลการอ3าน         

คิดวิเคราะหI และเขียนส่ือความ ของผูpเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ ในรายวิชาคณิตศาสตรIพ้ืนฐาน 

 

๓๕ 



 ๔๓ 

๔) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpมีทักษะการคิดคำนวณ โดยเขpาร3วมกิจกรรมในโครงการตาม 

แผนปฏิบัติงานของโรงเรียน โครงการที่ ๑๑ ส3งเสริมความสามารถในการคิดสู3ความเป~นเลิศ กิจกรรมหลัก

ส3งเสริมการคิดและแกpป¬ญหา กิจกรรมย3อยสนุกคิดคณิตศาสตรI คณิตศาสตรIม.ปลายน3ารูp  

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    หลักฐานเชิงประจักษZรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชาคณิตศาสตรI 

พ้ืนฐานทุกระดับช้ัน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒) ผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหI และเขียนส่ือความ ระดับดีข้ึนไป ในรายวิชา 

คณิตศาสตรIพื้นฐานทุกระดับชั้น โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ 

รpอยละ ๘๔ 

   หลักฐานเชิงประจักษZท่ีสWงเสริมความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๑ ส3งเสริมความสามารถในการคิดสู3ความ  

เป~นเลิศ กิจกรรมหลักส3งเสริมการคิดและแกpป¬ญหา กิจกรรมย3อยสนุกคิดคณิตศาสตรI คณิตศาสตรI ม.ปลาย  

น3ารูp โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔  

๒.๓ ผลความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ  

     ๑) ผูpเรียนรpอยละ ๘๙.๔๒ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชา 

คณิตศาสตรIพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

 ๒) ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินความสามารถในการอ3าน คิด วิเคราะหI และ 

เขียนในรายวิชาคณิตศาสตรIพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

    ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

 ๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๑ ส3งเสริมความสามารถในการคิด        

สู3ความเป~นเลิศ กิจกรรมหลักส3งเสริมการคิดและแกpป¬ญหา กิจกรรมย3อยสนุกคิดคณิตศาสตรI คณิตศาสตรI       

ม.ปลายน3ารูp ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ 

๑๐๐  

 

    ตัวบWงช้ี ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหZ คิดอยWางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน 

         ความคิดเห็นและแก@ปnญหา  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

   ๑) ผูpเรียนไดpรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหI คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกpป¬ญหาจากกิจกรรมการเรียนรูpในรายวิชาต3างๆ ทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp และ

ครูผูpสอนทุกกลุ3มสาระการเรียนรูpและครูผูpสอนทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp เป~นผูpประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                        ๒) ผูpเรียนไดpรับการประเมินความสามารถในการอ3าน คิด วิเคราะหI และเขียนสื่อความ

ระดับดีข้ึนไปในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน โดยครูผูpสอนทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp   

๓๖ 



 ๔๔   

   ๓) ผูpเรียนไดpรับการประเมินสมรรถนะของผูpเรียนดpานการคิดและการแกpป¬ญหา ระดับดี 

ข้ึนไปในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน โดยครูผูpสอนทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp 

   ๔) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpมีทักษะการคิดวิเคราะหI คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและแกpป¬ญหาโดยเขpาร3วมกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน         

โครงการที่ ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ และเจตคติที่ดีต3องานอาชีพ กิจกรรมหลักจัดค3ายวิชาการ 

กิจกรรมย3อยค3ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI ตามแนวทางสสวท. และสอวน. 

โครงการที่ ๑๑ ส3งเสริมความสามารถในการคิดสู3ความเป~นเลิศ กิจกรรมหลักส3งเสริมการคิดและแกpป¬ญหา 

กิจกรรมย3อยโครงงานคณิตศาสตรI การใชpโปรแกรม GSP สนุกคิดคณิตศาสตรI คณิตศาสตรIม.ปลายน3ารูp  

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   หลักฐานเชิงประจักษZรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานผลการประเมินความสามารถในการอ3าน คิด วิเคราะหI และเขียนส่ือ 

ความระดับดีขึ้นไป ในรายวิชาพื้นฐานของผูpเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเอง

ตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒) รายงานผลการประเมินสมรรถนะดpานการคิด และการแกpป¬ญหาระดับดีข้ึนไป         

ในรายวิชาพื้นฐานของผูpเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ        

ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

   หลักฐานเชิงประจักษZท่ีสWงเสริมความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ และ        

เจตคติที่ดีต3องานอาชีพ กิจกรรมหลักจัดค3ายวิชาการ กิจกรรมย3อยค3ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการ

หpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI ตามแนวทางสสวท. และสอวน. โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx 

๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔  

๒) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๑ ส3งเสริมความสามารถในการคิดสู3ความ 

เป~นเลิศ กิจกรรมหลักส3งเสริมการคิดและแกpป¬ญหา กิจกรรมย3อยโครงงานคณิตศาสตรI การใชpโปรแกรม GSP 

สนุกคิดคณิตศาสตรI คณิตศาสตรIม.ปลายน3ารู p โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔        

รpอยละ ๘๔  

๒.๓ ผลความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ  

๑) ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินความสามารถในการอ3าน คิด วิเคราะหI และ 

เขียนส่ือความระดับดีข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

          ๒)  ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินสมรรถนะดpานการคิด และการแกpป¬ญหา ระดับดี

ข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

  

 

 

๓๗ 



 ๔๕ 

    ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ  

และเจตคติที่ดีต3องานอาชีพ กิจกรรมหลักจัดค3ายวิชาการ กิจกรรมย3อยค3ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการ

หpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI ตามแนวทางสสวท. และสอวน. ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอด

เย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๘๘.๘๘ 

๒) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๑ ส3งเสริมความสามารถในการคิด       

สู3ความเป~นเลิศ กิจกรรมหลักส3งเสริมการคิดและแกpป¬ญหา กิจกรรมย3อยโครงงานคณิตศาสตรI การใชpโปรแกรม 

GSP สนุกคิดคณิตศาสตรI คณิตศาสตรIม.ปลายน3ารู pตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม         

มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

 

    ตัวบWงช้ี ๑.๕ มีความสามารถในการสร@างนวัตกรรม  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

๑) โรงเรียนสงวนหญิงเป~นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูpเรียนทุกคนไดpรับการพัฒนาและ 

การจัดการเรียนรูpที่ส3งเสริมความสามารถในการสรpางนวัตกรรมทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp โดยผูpเรียนทั้งระดับ

มัธยมศึกษาตอนตpน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาการศึกษาคpนควpาและสรpางองคIความรูp (IS1) 

รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)  และการนำความรูpไปใชpบริการสังคม (IS3) และครูผูpสอนทุกกลุ3ม

สาระการเรียนรูp เป~นผูpประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูpเรียนช้ันม.๒ และ ม.๕ 

๒) ผูpเรียนทุกคนไดpรับการพัฒนาและการจัดการเรียนรูpท่ีส3งเสริมความสามารถใน             

การสรpางนวัตกรรม จากกิจกรรมเรียนรูpและเขpาร3วมกิจกรรมที่เกี่ยวขpองกับโครงงานในกลุ3มสาระการเรียนรูp

วิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี และกลุ3มสาระการเรียนรูpคณิตศาสตรI  

๓) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมผ3านการเขpาร3วมโครงการท่ี ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp  

ทักษะ และเจตคติที่ดีต3องานอาชีพ ภายใตpกิจกรรมหลักจัดค3ายวิชาการ กิจกรรมย3อยค3ายพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนโครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI ตามแนวทางสสวท. และสอวน. โครงการที่ ๑๑ ส3งเสริม

ความสามารถในการคิดสู3ความเป~นเลิศ กิจกรรมหลักส3งเสริมการคิดและแกpป¬ญหา กิจกรรมย3อยโครงงาน

คณิตศาสตรI การใชpโปรแกรม GSP คณิตกับศิลป� การพัฒนานักเรียนเป~นนวัตกรเพื่อสรpางนวัตกรรม รายวิชา

ศึกษาคpนควpา IS ตามแนวทาง STEM Education สำหรับนักเรียนชั้นม.๒/๓ – ๒/๔ กิจกรรมหลักส3งเสริม

นักเรียนเขpาร3วมแข3งขันภายนอก กิจกรรมย3อยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรIนอกโรงเรียน กิจกรรม         

การส3งเสริมนักเรียนเขpาร3วมนำเสนอผลงานและแข3งขันทักษะทางวิชาการในระดับต3างๆ ทั้งภายในประเทศ

และต3างประเทศ ส3งเสริมนักเรียนหpองเรียนพิเศษ SMTE ร3วมแข3งขันภายนอก โครงการที ่ ๑๓ พัฒนา

ความสามารถในการสรpางนวัตกรรม กิจกรรมหลักการศึกษาคpนควpาอิสระ กิจกรรมย3อยสรpางผลงานจากการ

คpนควpาความรูpดpวยตนเอง (IS1-IS2) กิจกรรมหลักส3งเสริมการสรpางโครงงานหรือสรpางนวัตกรรมจากการคpนควpา

ความรูpดpวยตนเอง กิจกรรมย3อยการสรpางและพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรI การเขียนโครงงานวิทยาศาสตรIและ

นำเสนอเป~นภาษาอังกฤษ  

๓๕ ๓๘ 



 ๔๖   

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   หลักฐานเชิงประจักษZรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษาคpนควpาและสรpางองคIความรูp (IS1)   

รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)  และการนำความรูpไปใชpบริการสังคม (IS3) ระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓) ขึ้นไปของ

ผูpเรียนระดับช้ัน ม.๒ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษาคpนควpาและสรpางองคIความรูp (IS1)   

รายวิชาการส่ือสารและการนำเสนอ (IS2)  และการนำความรูpไปใชpบริการสังคม (IS3) ระดับดีข้ึนไป (เกรด ๓) ข้ึนไปของ

ผูpเรียนระดับช้ัน ม.๕ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๓) รายงานผลการประเมินสมรรถนะดpานการคิด และการแกpป¬ญหาระดับดีข้ึนไป         

ในรายวิชาพื้นฐานของผูpเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ        

ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

   หลักฐานเชิงประจักษZท่ีสWงเสริมความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ และเจตคติ 

ที่ดีต3องานอาชีพ ภายใตpกิจกรรมหลักจัดค3ายวิชาการ กิจกรรมย3อยค3ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการ

หpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI ตามแนวทางสสวท. และสอวน. โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx 

๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

      ๒) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๑ ส3งเสริมความสามารถในการคิดสู3ความ  

เป~นเลิศ กิจกรรมหลักส3งเสริมการคิดและแกpป¬ญหา กิจกรรมย3อยโครงงานคณิตศาสตรI การใชpโปรแกรม GSP 

คณิตกับศิลป� การพัฒนานักเรียนเป~นนวัตกรเพ่ือสรpางนวัตกรรม รายวิชาศึกษาคpนควpา IS ตามแนวทาง STEM 

Education สำหรับนักเรียนช้ันม.๒/๓ – ๒/๔ กิจกรรมหลักส3งเสริมนักเรียนเขpาร3วมแข3งขันภายนอก กิจกรรม

ย3อยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรIนอกโรงเรียน กิจกรรมการส3งเสริมนักเรียนเขpาร3วมนำเสนอผลงานและ

แข3งขันทักษะทางวิชาการในระดับต3างๆ ท้ังภายในประเทศและต3างประเทศ ส3งเสริมนักเรียนหpองเรียนพิเศษ 

SMTE ร3วมแข3งขันภายนอก โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๓) รายงานโครงการ/กิจกรรม รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๓ พัฒนา 

ความสามารถในการสรpางนวัตกรรม กิจกรรมหลักการศึกษาคpนควpาอิสระ กิจกรรมย3อยสรpางผลงานจากการ

คpนควpาความรูpดpวยตนเอง (IS1-IS2) กิจกรรมหลักส3งเสริมการสรpางโครงงานหรือสรpางนวัตกรรมจากการคpนควpา

ความรูpดpวยตนเอง กิจกรรมย3อยการสรpางและพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรI การเขียนโครงงานวิทยาศาสตรIและ

นำเสนอเป~นภาษาอังกฤษ โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔  

๒.๓ ผลความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ  

๑) ผูpเรียนรpอยละ ๙๘.๑๙ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชา 

การศึกษาคpนควpาและสรpางองคIความรูp (IS1) รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)  และการนำความรูpไปใชp

บริการสังคม (IS3) ระดับดีข้ึนไป (เกรด ๓) ข้ึนไป ของระดับช้ันม.๒ สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

๓๙ 



 ๔๗ 

๒) ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชา 

การศึกษาคpนควpาและสรpางองคIความรูp (IS1) รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)  และการนำความรูpไปใชp

บริการสังคม (IS3) ระดับดีข้ึนไป (เกรด ๓) ข้ึนไป ของระดับช้ันม.๕ สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

      ๓)  ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินสมรรถนะดpานการคิด และการแกpป¬ญหา ระดับดี

ข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

   ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ  

และเจตคติที่ดีต3องานอาชีพ ภายใตpกิจกรรมหลักจัดค3ายวิชาการ กิจกรรมย3อยค3ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน

โครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI ตามแนวทางสสวท. และสอวน. ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับ

คุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๘๘.๘๙  

     ๒) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการที่ ๑๑ ส3งเสริมความสามารถในการคิดสู3

ความเป~นเลิศ กิจกรรมหลักส3งเสริมการคิดและแกpป¬ญหา กิจกรรมย3อยโครงงานคณิตศาสตรI การใชpโปรแกรม 

GSP คณิตกับศิลป� การพัฒนานักเรียนเป~นนวัตกรเพื่อสรpางนวัตกรรม รายวิชาศึกษาคpนควpา IS ตามแนวทาง 

STEM Education สำหรับนักเรียนชั้นม.๒/๓ – ๒/๔ กิจกรรมหลักส3งเสริมนักเรียนเขpาร3วมแข3งขันภายนอก 

กิจกรรมย3อยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรIนอกโรงเรียน กิจกรรมการส3งเสริมนักเรียนเขpาร3วมนำเสนอ

ผลงานและแข3งขันทักษะทางวิชาการในระดับต3างๆ ทั้งภายในประเทศและต3างประเทศ ส3งเสริมนักเรียน

หpองเรียนพิเศษ SMTE ร3วมแข3งขันภายนอก ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีรpอยละ

ผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐ 

๓) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๓ พัฒนาความสามารถในการสรpาง 

นวัตกรรม กิจกรรมหลักการศึกษาคpนควpาอิสระ กิจกรรมย3อยสรpางผลงานจากการคpนควpาความรูpดpวยตนเอง 

(IS1-IS2) กิจกรรมหลักส3งเสริมการสรpางโครงงานหรือสรpางนวัตกรรมจากการคpนควpาความรู pดpวยตนเอง 

กิจกรรมย3อยการสรpางและพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรI การเขียนโครงงานวิทยาศาสตรIและนำเสนอเป~น

ภาษาอังกฤษ ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ 

๑๐๐  

 ๔) ผลงานโครงงานของโครงการหpองเรียนพิเศษต3างๆ ไดpแก3 โครงการ English  

Program (EP) โครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรIตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (SMART CLASS)

โครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI คณิตศาสตรI เทคโนโลยี และส่ิงแวดลpอม (SMTE) และโครงการหpองเรียน

พิเศษ Education Hub  

 

 

 

 

 

๔๐ 



 ๔๘   

    ตัวบWงช้ี ๑.๖ มีความสามารถในการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

๑) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpความสามารถในการใชpเทคโนโลยีสารสนเทศและ             

การสื่อสาร โดยครูผูpสอนกลุ3มสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี (กลุ3มเทคโนโลยี) เป~นผูpประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูpเรียนในรายวิชากลุ3มเทคโนโลยีทุกระดับชั้น ประเมินความสามารถในการใชp

เทคโนโลยีและการส่ือสาร และประเมินสมรรถนะดpานการใชpเทคโนโลยี ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน  

๒) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมทักษะการใชpเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการ 

นำเสนอเผยแพร3และแลกเปลี่ยนผลงานในเวทีระดับชาติในวิชาโครงงานกลุ3มสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรIและ

เทคโนโลยี รวมถึงโครงงานในโครงการหpองเรียนพิเศษ ไดpแก3 โครงการ English Program (EP) โครงการ

หpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรIตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (SMART CLASS)โครงการหpองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตรI คณิตศาสตรI เทคโนโลยี และส่ิงแวดลpอม (SMTE) และโครงการหpองเรียนพิเศษ Education Hub 

๓) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมความสามารถในการใชpเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

โดยเขpาร3วมกิจกรรมที่สำคัญในโครงการต3างๆ ตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน โครงการที่ ๑๓ พัฒนา

ความสามารถในการสรpางนวัตกรรม กิจกรรมหลักส3งเสริมการสรpางโครงงานหรือสรpางนวัตกรรมจากการ

คpนควpาความรูpดpวยตนเอง กิจกรรมย3อยสื่อการเรียนการสอน โครงการที่ ๑๔ พัฒนาความสามารถในการใชp

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมหลักบูรณาการสรpางชิ้นงานดpวยเทคโนโลยี กิจกรรมย3อยพัฒนา

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรI กิจกรรมสรpางชิ้นงานโครงงาน

คอมพิวเตอรI กิจกรรมหลักนำเสนอผลงานดpวยเทคโนโลยี กิจกรรมย3อย Technology in the classroom 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   หลักฐานเชิงประจักษZรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ3มรายวิชาเทคโนโลยี ต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓)  

ข้ึนไป ทุกระดับช้ัน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒) รายงานผลการประเมินความสามารถในการใชpเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ระดับดีขึ ้นไป ในรายวิชาพื้นฐานของผูpเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเอง          

ตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๓) รายงานผลการประเมินสมรรถนะดpานการใชpเทคโนโลยีระดับดีข้ึนไป ในรายวิชา 

พื้นฐานของผูpเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา 

๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

   หลักฐานเชิงประจักษZท่ีสWงเสริมความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๓ พัฒนาความสามารถในการสรpางนวัตกรรม  

กิจกรรมหลักส3งเสริมการสรpางโครงงานหรือสรpางนวัตกรรมจากการคpนควpาความรูpดpวยตนเอง กิจกรรมย3อยส่ือ

การเรียนการสอน โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔  

 

๔๑ 



 ๔๙ 

๒) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๔ พัฒนาความสามารถในการใชpเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมหลักบูรณาการสรpางชิ ้นงานดpวยเทคโนโลยี กิจกรรมย3อยพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรI กิจกรรมสรpางชิ้นงานโครงงาน

คอมพิวเตอรI กิจกรรมหลักนำเสนอผลงานดpวยเทคโนโลยี กิจกรรมย3อย Technology in the classroom 

โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔  

๒.๓ ผลความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ  

๑) ผูpเรียนรpอยละ ๙๓.๘๔ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในกลุ3ม 

รายวิชาเทคโนโลยี ต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ทุกระดับช้ันสูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒) ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินความสามารถในการใชpเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร ระดับดีข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

      ๓)  ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินสมรรถนะดpานการคิด และการแกpป¬ญหา ระดับดี

ข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

   ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๓ พัฒนาความสามารถในการสรpาง 

นวัตกรรม กิจกรรมหลักส3งเสริมการสรpางโครงงานหรือสรpางนวัตกรรมจากการคpนควpาความรูpดpวยตนเอง 

กิจกรรมย3อยสื่อการเรียนการสอน ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีรpอยละผูpเขpาร3วม

กิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

๒) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๔ พัฒนาความสามารถในการใชp 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมหลักบูรณาการสรpางชิ้นงานดpวยเทคโนโลยี กิจกรรมย3อยพัฒนา

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรI กิจกรรมสรpางชิ้นงานโครงงาน

คอมพิวเตอรI กิจกรรมหลักนำเสนอผลงานดpวยเทคโนโลยี กิจกรรมย3อย Technology in the classroom 

ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๙๖.๖๕  

 

    ตัวบWงช้ี ๑.๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

๑) ผูpเรียนทุกคนไดpรับการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูpตามหลักสูตรใหpมีความรูp               

ตามมาตรฐานและตัวชี ้วัดตามหลักสูตร โดยครูผู pสอนทุกกลุ 3มสาระการเรียนรู pเป~นผู pประเมินผลผู pเรียน            

ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๑) 

๒) ผูpเรียนไดpรับการพัฒนาความรูpความสามารถตามหลักสูตรและมีความพรpอมในการ 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - NET) ตามบันทึกขpอตกลงร3วมกันระหว3างครูผูpสอนกลุ3มสาระการเรียนรูp  

ท่ีมีการทดสอบเพ่ือกำหนดค3าคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนสูงกว3าระดับประเทศ 

 

 

๔๒ 



 ๕๐   

๓) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย        

เขpาร3วมกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ในโครงการที่ ๗ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมหลักพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กิจกรรมหลักเสริมศักยภาพผูpเรียน กิจกรรมหลักติดตามนักเรียนท่ี

มีผลการเรียนไม3ผ3านการเรียน  

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   หลักฐานเชิงประจักษZรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

                         ๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 

ทุกระดับช้ัน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

   หลักฐานเชิงประจักษZท่ีสWงเสริมความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

                         ๑) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๗ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             

กิจกรรมหลักพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมหลักเสริมศักยภาพผูpเรียน กิจกรรมหลักติดตามนักเรียน 

ท่ีมีผลการเรียนไม3ผ3านการเรียน โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔  

๒.๓ ผลความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ  

     ๑) ผูpเรียนรpอยละ ๙๓.๕๘ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในทุกรายวิชา 

พ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

   ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๗ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             

กิจกรรมหลักพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมหลักเสริมศักยภาพผูpเรียน กิจกรรมหลักติดตามนักเรียน 

ที่มีผลการเรียนไม3ผ3านการเรียน ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีรpอยละผูpเขpาร3วม

กิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๙๘.๔๗  

 

    ตัวบWงช้ี ๑.๘ มีความรู@ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตWองานอาชีพ  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ  

๑) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpมีความรูp ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 

โดยครูผูpสอนกลุ3มสาระการเรียนรูpการงานอาชีพ เป~นผูpประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูpเรียนในรายวิชา

การงานอาชีพ และประเมินความสามารถในการใชpทักษะชีวิตทุกระดับช้ัน 

๒) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpมีความรูp ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ        

โดยไดpเลือกเรียนในแผนการเรียนต3างๆ ในหลักสูตรซึ่งส3งเสริมการเลือกเรียนเพื่ออาชีพในอนาคต ซึ่งครูผูpสอน

กิจกรรมพัฒนาผูpเรียนมีการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผูpเรียน ดpานความสามารถในการใชpทักษะชีวิต        

โดยใชpแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูpเรียน 

๓) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpมีเจตคติท่ีดีต3ออาชีพ ไดpรับการแนวทางในการศึกษาต3อ  

โดยผ3านการเรียนการสอนในรายวิชาแนะแนวทุกระดับช้ัน ในหน3วยการเรียนรูp รูpจักอาชีพ  

 

๔๓ 



 ๕๑ 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   หลักฐานเชิงประจักษZรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายทุกรายวิชา 

พื ้นฐานของกลุ 3มสาระการเรียนรู pการงานอาชีพทุกระดับชั ้น โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเอง                 

ตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒) ผลการประเมินความสามารถในการใชpทักษะชีวิต ระดับดีข้ึนไป ในทุกรายวิชา 

พ้ืนฐานทุกระดับช้ัน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

   หลักฐานเชิงประจักษZท่ีสWงเสริมความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑)  หน3วยการเรียนรูp รูpจักอาชีพ ในแผนการจัดการเรียนรูpรายวิชาแนะแนวทุกระดับช้ัน 

๒.๓ ผลความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ  

                         ๑)  ผู pเรียนรpอยละ ๙๖.๙๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต3ระดับดี (เกรด ๓) ขึ ้นไป          

ในทุกรายวิชาพ้ืนฐานของกลุ3มสาระการเรียนรูpการงานอาชีพทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

    ๒)  ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินความสามารถในการใชpทักษะชีวิต ระดับดีข้ึนไป     

ในทุกรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

   ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

๑) ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ ผ3านการเรียนรูpและมีผลงานนักเรียนในหน3วยการเรียนรูp            

รูpจักอาชีพ ในรายวิชาแนะแนวทุกระดับช้ัน 

 

    ตัวบWงช้ี ๑.๙ การมีคุณลักษณะและคWานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

๑) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpมีคุณลักษณะอันพึงประสงคIจากครูผูpสอนทุกกลุ3มสาระ  

การเรียนรูp และไดpรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคIจากครูผูpสอนทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp 

๒) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีพึงประสงคI โดยไดpเรียนรูp 

กิจกรรมพัฒนาผูpเรียน ไดpแก3 กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ3นใหญ3 เนตรนารี และยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและ

กิจกรรมแนะแนว และประเมินผลผูpเรียนโดยครูผูpสอนกิจกรรมพัฒนาผูpเรียน 

๓) ผูpเรียนไดpเขpารับการส3งเสริมใหpมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีพึงประสงคI โดยเขpาร3วม 

กิจกรรมในโครงการที่ ๓ ส3งเสริมระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียน กิจกรรมหลักเยี่ยมบpานนักเรียน รูpจักผูpเรียน

รายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส3งเสริมนักเรียน ป�องกันและแกpไขป¬ญหา ส3งต3อ และระบบการแนะแนว  

โครงการท่ี ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ ภายใตpกิจกรรมหลักแข3งขันทักษะ

ต3างๆ ภายในโรงเรียน กิจกรรมหลักกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมย3อยการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ           

ยุวกาชาด การจัดกิจกรรมชุมนุม โครงการที่ ๙ เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ โครงการที่ ๑๕ สถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมหลักอนุรักษIพลังงานและสิ่งแวดลpอม กิจกรรมย3อยอนุรักษIพลังงาน

ไฟฟ�าภายในบpานและโรงเรียน กิจกรรมหลักสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู3วิถีพุทธ 

๔๔ 



 ๕๒   

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    หลักฐานเชิงประจักษZรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑)   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคIของผูpเรียน ระดับดีข้ึนไป ในรายวิชา 

พ้ืนฐานทุกระดับช้ัน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

    หลักฐานเชิงประจักษZท่ีสWงเสริมความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๓ ส3งเสริมระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมหลักเยี่ยมบpานนักเรียน รูpจักผูpเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส3งเสริมนักเรียน ป�องกันและแกpไข

ป¬ญหา ส3งต3อ และระบบการแนะแนว  โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔  

๒) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ และ        

เจตคติที่ดีต3องานอาชีพ ภายใตpกิจกรรมหลักแข3งขันทักษะต3างๆ ภายในโรงเรียน กิจกรรมหลักกิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมย3อยการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด การจัดกิจกรรมชุมนุม โดยมีค3าเป�าหมาย          

ตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๓) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๙ เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ โดยมีค3าเป�าหมาย 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๔) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๕ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ 

อบายมุข กิจกรรมหลักอนุรักษIพลังงานและสิ่งแวดลpอม กิจกรรมย3อยอนุรักษIพลังงานไฟฟ�าภายในบpานและ

โรงเรียน กิจกรรมหลักสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู3วิถีพุทธ โดยมีค3าเป�าหมายตาม

แผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒.๓ ผลความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ  

๑) ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคIของผูpเรียน          

ทุกรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

   ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๓ ส3งเสริมระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียน  

กิจกรรมหลักเยี่ยมบpานนักเรียน รูpจักผูpเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส3งเสริมนักเรียน ป�องกันและแกpไข

ป¬ญหา ส3งต3อ และระบบการแนะแนว ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีรpอยละผูpเขpาร3วม

กิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

๒) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ  

และเจตคติที่ดีต3องานอาชีพ ภายใตpกิจกรรมหลักแข3งขันทักษะต3างๆ ภายในโรงเรียน กิจกรรมหลักกิจกรรม

ชุมนุม กิจกรรมย3อยการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด การจัดกิจกรรมชุมนุม ตามแผนปฏิบัติ

การฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

๓) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๙ เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ตาม 

แผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐            

          

๔๕ 



 ๕๓ 

๔) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๕ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

และอบายมุข กิจกรรมหลักอนุรักษIพลังงานและสิ่งแวดลpอม กิจกรรมย3อยอนุรักษIพลังงานไฟฟ�าภายในบpาน

และโรงเรียน กิจกรรมหลักสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู3วิถีพุทธ ตามแผนปฏิบัติการฯ        

อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

 

    ตัวบWงช้ี ๑.๑๐ ความภูมิใจในท@องถ่ินและความเปMนไทย  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

๑) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpมีความภูมิใจในทpองถ่ินและความเป~นไทยจากกิจกรรม        

การเรียนรูpในทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp สำหรับการประเมินความภูมิใจในทpองถิ่นและความเป~นไทย ดำเนินการ

โดยวิธีการต3างๆ ดังน้ี   

- ครูผูpสอนกลุ3มสาระการเรียนรูpศิลปะ เป~นผูpประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

ผูpเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ ในทุกรายวิชาของกลุ3มสาระการเรียนรูpศิลปะ 

- ครูผูpสอนทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp เป~นผูpประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคI       

ดpานรักษIความเป~นไทยของผูpเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ ในทุกรายวิชา 

๒) ผูpเรียนไดpเขpารับการส3งเสริมใหpมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีพึงประสงคI โดยเขpาร3วม 

กิจกรรมในโครงการที ่ ๙ เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ กิจกรรมหลัก รักษIความเป~นไทย/รักษIมารยาทไทย          

โครงการที่ ๑๐ ส3งเสริมนักเรียนใหpมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ กิจกรรมหลักส3งเสริมสุขนิสัยดpานศิลปะ 

ดนตรี 

    ๓) โรงเรียนเขpาร3วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทยรpอยเปอรIเซ็น 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   หลักฐานเชิงประจักษZรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 

ในกลุ3มสาระการเรียนรูpศิลปะทุกระดับช้ัน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา 

๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคIของผูpเรียนดpานรักษIความเป~นไทย ระดับดี 

ขึ้นไป ในรายวิชาพื้นฐานทุกระดับชั้น โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา 

๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

   หลักฐานเชิงประจักษZท่ีสWงเสริมความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๙ เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ กิจกรรมหลัก        

รักษIความเป~นไทย/รักษIมารยาทไทย โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔  

๒) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๐ ส3งเสริมนักเรียนใหpมีสุขภาวะท่ีดีและ          

มีสุนทรียภาพ กิจกรรมหลักส3งเสริมสุขนิสัยดpานศิลปะ ดนตรี โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx 

๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔  

๔๖ 



 ๕๔   

๒.๓ ผลความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ  

๑) ผูpเรียนรpอยละ ๙๕.๓๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป                    

ในทุกรายวิชาพ้ืนฐานในกลุ3มสาระการเรียนรูpศิลปะทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒) ผูpเรียนรpอยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคIของผูpเรียนดpาน        

รักษIความเป~นไทย ระดับดีข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

   ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๙ เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ             

กิจกรรมหลัก รักษIความเป~นไทย/รักษIมารยาทไทย ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม            

มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

๒) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๐ ส3งเสริมนักเรียนใหpมีสุขภาวะท่ีดี 

และมีสุนทรียภาพ กิจกรรมหลักส3งเสริมสุขนิสัยดpานศิลปะ ดนตรี ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพ

ยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

 

    ตัวบWงช้ี ๑.๑๑ การยอมรับท่ีจะอยูWรWวมกันบนความแตกตWางและความหลากหลาย  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

๑) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมการยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและ              

ความหลากหลายโดยเรียนรูpในรายวิชาหนpาที่พลเมือง และไดpรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

หนpาท่ีพลเมืองจากครูท่ีปรึกษาทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp    

๒) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมการยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและ              

ความหลากหลายโดยเรียนรูpในทุกรายวิชาของกิจกรรมพัฒนาผูpเรียนทุกระดับชั้น และไดpรับการประเมิน  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวิชาของกิจกรรมพัฒนาผูpเรียนจากครูผูpสอนกลุ3มกิจกรรมพัฒนาผูpเรียน    

๓) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมเร่ืองการยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและ    

ความหลากหลาย โดยเขpาร3วมกิจกรรมในโครงการที่ ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ และเจตคติที่ดี          

ต3องานอาชีพ ภายใตpกิจกรรมหลักกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมย3อยการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

การจัดกิจกรรมชุมนุม โครงการท่ี ๙ เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   หลักฐานเชิงประจักษZรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชาหนpาท่ี 

พลเมืองทุกระดับช้ัน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผ3าน ในทุกรายวิชาของกิจกรรมพัฒนาผูpเรียน           

ทุกระดับช้ัน โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

 

 

๔๗ 



 ๕๕ 

   หลักฐานเชิงประจักษZท่ีสWงเสริมความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ และ       

เจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ ภายใตpกิจกรรมหลักกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมย3อยการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ

ยุวกาชาด การจัดกิจกรรมชุมนุม โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔  

๒) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๙ เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ โดยมีค3าเป�าหมาย 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔  

๒.๓ ผลความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ  

๑) ผูpเรียนรpอยละ ๙๘.๔๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชา 

หนpาท่ีพลเมืองทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒) ผูpเรียนรpอยละ ๙๙.๖๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผ3าน ในรายวิชาทุกรายวิชาของกิจกรรม 

พัฒนาผูpเรียนทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

   ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๘ พัฒนานักเรียนใหpมีความรูp ทักษะ  

และเจตคติที่ดีต3องานอาชีพ ภายใตpกิจกรรมหลักกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมย3อยการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

และยุวกาชาด การจัดกิจกรรมชุมนุม ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีรpอยละผูpเขpาร3วม

กิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

๒) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๙ เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ตามแผน 

ปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

 

    ตัวบWงช้ี ๑.๑๒ สุขภาวะทางรWางกายและลักษณะจิตสังคม  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

๑) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมใหpมีสุขภาวะทางร3างกาย และจิตสังคมจากกิจกรรม          

การเรียนรูpในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และไดpรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา

และพลศึกษา จากครูผูpสอนกลุ3มสาระการเรียนรูpสุขศึกษา พลศึกษา  

๒) ผูpเรียนไดpรับการส3งเสริมเร่ืองสุขภาวะทางร3างกาย และจิตสังคม โดยเขpาร3วมกิจกรรม 

ในโครงการที่ ๑๐ ส3งเสริมนักเรียนใหpมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ กิจกรรมหลักส3งเสริมสุขภาวะทางกาย

และกีฬา โครงการที่ ๑๕ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมหลักสถานศึกษาสีขาวปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมย3อยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   หลักฐานเชิงประจักษZรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชา 

สุขศึกษาและพลศึกษาพื ้นฐานทุกระดับชั ้น โดยมีเป�าหมายผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ                    

ในปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๔๘ 



 ๕๖   

   หลักฐานเชิงประจักษZท่ีสWงเสริมความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ 

๑) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๐ ส3งเสริมนักเรียนใหpมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

กิจกรรมหลักส3งเสริมสุขภาวะทางกายและกีฬา โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔  

   ๒) รายงานโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๕ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ 

อบายมุข กิจกรรมหลักสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมย3อยกิจกรรม TO BE 

NUMBER ONE โดยมีค3าเป�าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปx ๒๕๖๔ รpอยละ ๘๔ 

๒.๓ ผลความสำเร็จรายตัวบWงช้ีตามมาตรฐานฯ  

   ๑)  ผูpเรียนรpอยละ ๙๙.๕๙ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชา 

สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน สูงกว3าเป�าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

  ผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๐ ส3งเสริมนักเรียนใหpมีสุขภาวะท่ีดี 

และมีสุนทรียภาพ กิจกรรมหลักส3งเสริมสุขภาวะทางกายและกีฬา ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพ

ยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

๒) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๕ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

และอบายมุข กิจกรรมหลักสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมย3อยกิจกรรม TO BE 

NUMBER ONE ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~น        

รpอยละ ๑๐๐  
 

๓. จุดเดWน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให@สูงข้ึน 

 ๓.๑ จุดเดWน 

          ผูpเรียนมีคุณภาพทางดpานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคIอยู3ในระดับ
ยอดเยี่ยม โดยผูpเรียนมีความรูpและทักษะท่ีจำเป~นตามหลักสูตร มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
และมีผลการประเมินการอ3านคิดวิเคราะหI และเขียนสูงกว3าเป�าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผูpเรียนปxการศึกษา 
๒๕๖๔ รpอยละ ๑๐๐ ไม3มีผลการเรียน ๐, ร และ มส และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป~นที่ประจักษI คือ ผูpเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปxท่ี ๑ - ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป คิดเป~น
รpอยละ ๙๐.๓๓ ผูpเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปxที ่ ๔ - ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานระดับ            
ผลการเรียน ๓ ขึ้นไป คิดเป~นรpอยละ ๙๖.๐๗ นอกจากน้ีผูpเรียนยังมีความสามารถในการสรpางนวัตกรรมและ          
มีความสามารถในการใชpเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร สามารถนำความรูpมาใชpในการเรียนออนไลนI
และสืบคpนขpอมูลเพื่อนำเสนอผลงานต3อครูผู pสอนและสาธารณชนไดpอย3างมีประสิทธิภาพ มีผลงานรางวัล
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดสื่อสรpางสรรคIส3งเสริมเครือข3ายครอบครัวคุณธรรม หัวขpอ เรื่องดี ๆ ที่บpานฉัน 
และรางวัลการประกวดอ3านทำนองเสนาะ งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  

                  สำหรับผลงานท่ีแสดงถึงสุขภาวะทางร3างกายและจิตสังคมน้ันโรงเรียนไดpส3งเสริมใหpผูpเรียน
ไดpแสดงออกอย3างเหมาะสมจนมีผลงานเป~นที่ประจักษI โดยโรงเรียนไดpรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ          
๓ ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีผูpเรียนไดpรับคัดเลือกเพ่ือเขpาแข3งขันรอบชิงชนะเลิศ 
ในการประกวด “เดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับรpองระดับชาติ เสริมประสบการณI สืบสารสังคีตศิลป�ไทย” 

๔๙ 



 ๕๗ 

รางวัลระดับประเทศไดpรับคัดเลือกใหpเป~นเยาวชนตpนแบบ เก3งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ3นที่ ๑๑ 
ประจำปx ๒๕๖๔ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน ๑ คน รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟลIค
ซอง ระดับอายุไม3เกิน ๒๐ปี รางวัลระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ในการแข3งขันโรบินสัน DANCING CONTEST 
รอเธอมา TOGETER รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดรpองเพลงพระราชนิพนธI ระดับจังหวัด รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข3งขันกีฬาเทควันโด “AYUTTHAYA OPENCHAMPION SHIPS 2021” และ       
เข pาร 3วมการแข 3งข ัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับ      
ภาคกลางและภาคตะวันออก ผูpเรียนของโรงเรียนสงวนหญิงในภาพรวมมีความสุภาพ เรียบรpอย ตามอัตลักษณI
ของสถานศึกษา และเป~นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ  

๓.๒ จุดท่ีควรพัฒนา 
      เน่ืองจากมีสถานการณIการแพร3ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) โรงเรียนจัดใหpมีการ 

จัดการเรียนการสอนออนไลนIเป~นส3วนใหญ3ตลอดปxการศึกษา ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการปฏิบัติ

น้อยลงทำให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันทักษะทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

๓.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให@ได@มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

                จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส3งเสริมความรู pความสามารถทางดpานทักษะกระบวนการท่ี        

ช3วยส3งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผูpเรียนท่ีไดpรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนI 
 

มาตรฐานท่ี ๒ ด@านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 

๒. วิธีการพัฒนา ข@อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    ตัวบWงช้ี ๒.๑ มีเป}าหมาย วิสัยทัศนZ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

  โรงเรียนสงวนหญิงมีการกำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศนI พันธกิจท่ีชัดเจน โดยเร่ิมจาก 

การแต3งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน มีการศึกษานโยบายแผนการศึกษาแห3งชาติ 

นโยบายรัฐบาล และจุดเนpนของหน3วยงานตpนสังกัด และความคาดหวังของผูpเรียนทั้งในอดีตและป¬จจุบันรวมถึง

ผูpมีส3วนไดpส3วนเสียและชุมชน รวมถึงศึกษาผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปxการศึกษาที่ผ3านมา ตลอดจนนำ      

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการวิเคราะหIจุดแข็ง 

จุดอ3อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของโรงเรียนตามแนวโรงเรียมาตรฐานสากล มาใชpในการ

จัดทำร3างค3าเป�าหมาย วิสัยทัศนI พันธกิจและค3านิยมของโรงเรียน เพื่อใหpผู pมีส3วนเกี่ยวขpองแสดงความคิดเห็น 

ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงแกpไขใหpสมบูรณI โดยผ3านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และดำเนินการประกาศใชpเป�าหมาย วิสัยทัศนI พันธกิจและค3านิยม โดยฝvายบริหารของโรงเรียนดำเนินการ

ถ3ายทอดสู3การปฏิบัติผ3านช3องทางการสื่อสารบนเว็บไซตIโรงเรียน ระบบเครือข3ายสังคมออนไลนI วารสารของ

โรงเรียน การประชุมครู บุคลากรและผูpมีส3วนไดpส3วนเสีย เพื่อใหpรับทราบทิศทางการดำเนินการของโรงเรียน

และสามารถนำไปปฏิบัติไดp โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามเป�าหมาย วิสัยทัศนI 

๕๐ 



 ๕๘   

พันธกิจ โดยใหpครูและบุคลากรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปxเมื่อสิ้นปxการศึกษา 

จัดใหpมีการประชุมทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานใหpเหมาะสมกับสถานการณIและทันต3อการ

เปล่ียนแปลงในรอบปxการศึกษาถัดไป 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) การสอบถามและสัมภาษณI คณะกรรมการสถานศึกษา ผูpบริหารสถานศึกษา   

ครู และผูpเก่ียวขpอง  

๒) เอกสารแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๖๕ 

๓) เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปxโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๔ 

๔) เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

๒.๓ ผลการดำเนินงาน 

๑) โรงเรียนมีเป�าหมาย วิสัยทัศนI และพันธกิจท่ีสอดคลpองกับบริบทของโรงเรียน 

และนโยบายตpนสังกัด ซ่ึงเป~นผลมาจากการวิเคราะหIองคIกร 

๒) โรงเรียนมีเคร่ืองมือท่ีใชpขับเคล่ือนการบริหารงานโดยใชpแผนกลยุทธIโรงเรียน 

กำหนดกรอบระยะเวลาไวp ๓ ปx เพ่ือใหpสอดคลpองกับผลลัพธIท่ีจะเกิดข้ึนกับผูpเรียนแต3ละรุ3น และแผนปฏิบัติการ

ประจำปxท่ีสอดคลpองกับแผนกลยุทธIของสถานศึกษา ใชpกำกับการดำเนินงานแต3ละปxการศึกษา  

    ตัวบWงช้ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

   โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยการใชp SY STEP เป~นหลักในการบริหารงาน      

เพื่อขับเคลื่อนภาระกิจต3าง ๆ ของโรงเรียน เนpนการบริหารงานแบบมีส3วนร3วมและยึดหลักธรรมาภิบาล         

มีการใชpวงจรคุณภาพ PDCA  ในการดำเนินงานในทุกฝvาย/ กลุ3ม/ งาน สำหรับโครงการหpองเรียนพิเศษ

ดำเนินการบริหารจัดการโดยใชpรูปแบบ School in school และโรงเรียนจัดใหpมีระบบประกันคุณภาพภายใน

ที่มีการประยุกตIใชpกระบวนการดำเนินงานในระบบคุณภาพ IS0 9002 ทั้งระบบอย3างสม่ำเสมอและต3อเนื่อง              

มาโดยตลอด โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู 3มือการปฏิบัติงานเป~นกรอบในการดำเนินงานต3างๆ             

ของโรงเรียน ซึ ่งกระบวนการดำเนินงาน มีเอกสารสำคัญตามระบบ คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP)            

คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) และ ฟอรIม (ส.ญ.) ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๑ 



 ๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) การสอบถามและสัมภาษณI คณะกรรมการสถานศึกษา ผูpบริหารสถานศึกษา ครู  

และผูpเก่ียวขpอง  

๒) เอกสารแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๖๕ 

๓) เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปxโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๔ 

๔) เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

๒.๓ ผลการดำเนินงาน 

๑) โรงเรียนมีโครงสรpางการบริหารงานท่ีมุ3งเนpนคุณภาพและประสิทธิภาพ            

ในการปฏิบัติงานสอดคลpองกับเป�าหมาย วิสัยทัศนI พันธกิจและค3านิยมของโรงเรียน 

๒)  โรงเรียนมีการบริหารจัดการดpวยระบบ SY STEP ท่ีมีการกระจายอำนาจ            

การบริหารงานและใหpทุกคนมีส3วนร3วมในการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งเป~นระบบบริหารงานที่มีความคล3องตัวสูง 

ปรับเปลี ่ยนไดpเหมาะสมกับสถานการณIและเป~นไปตามขpอกำหนดของเกณฑIรางวัลคุณภาพแห3งชาติ           

โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานโดยใชpระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีมีการประยุกตIใชpกระบวนการ

ดำเนินงานของระบบ ISO 9002 ส3งผลใหpการดำเนินในทุกฝvาย/กลุ3ม/งาน เกิดประสิทธิภาพสูง ลดความผิดพลาด        

ในการทำงาน ป�องกันป¬ญหาการทำงานซ้ำซpอนและแกpป¬ญหาการเปล่ียนแปลงโครงสรpางการทำงานของบุคลากร 

๓) โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรIม (ส.ญ.)  

ในทุกฝvาย/กลุ3ม/งาน   

แผนภาพท่ี ๒ แสดงกระบวนการบริหารจัดการโดยการใชp SY STEP 

๕๒ 



 ๖๐   

    ตัวบWงช้ี ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน@นคุณภาพของผู@เรียนรอบด@านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                   และทุกกลุWมเป}าหมาย  
 

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

โรงเรียนสงวนหญิงมีการกำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศนI พันธกิจท่ีชัดเจน โดยมีพันธกิจ 

ท่ีส3งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ การจัดหลักสูตรและการเรียนรูpตามาตรฐานสากล มาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนpนคุณภาพผูpเรียนรอบดpานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และกลุ3มเป�าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป~นแบบอย3างไดp มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) และ

คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) รวมถึงเป~นผูpรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ดังน้ีกลยุทธIที่ ๑ พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส3วนร3วมเพื่อการประกันคุณภาพ โครงการที่ ๑ โรงเรียนบริหารจัดการดpวย

ระบบคุณภาพ กิจกรรมหลักระบบการประกันคุณภาพ กิจกรรมย3อย สำรวจความตpองการและความพึงพอใจของ

ผูpเกี่ยวขpองดpานการจัดการศึกษา กลยุทธIที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผูpบริหาร ครู และบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมหลักเสริมสรpางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และกลยุทธIที ่ ๓ 

พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู3ความเป~นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางดpานวิชาการ ศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา โครงการท่ี ๕ พัฒนาหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนตpน กิจกรรมหลักพัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตpน 

พัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) เอกสารแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

๒) เอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๔  

๓) หลักสูตรสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนตpนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

๔) รายงานโครงการท่ี ๑, ๔ และ ๕ 

๕) เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรIม (ส.ญ.)  

ของฝvายบริหาร ฝvายบริหารงบประมาณและงานบุคล และฝvายบริหารวิชาการ 

๒.๓ ผลการดำเนินงาน 

๑) โรงเรียนมีเป�าหมาย วิสัยทัศนI พันธกิจและค3านิยม ท่ีเนpนการพัฒนาวิชาการ          

ท่ีเนpนคุณภาพผูpเรียนรอบดpานตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ3มเป�าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป~นแบบอย3างไดp   

๒) โรงเรียนมีแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และมี 

แผนปฏิบัติการประจำปxพ.ศ.๒๕๖๔ ในการดำเนินงาน 

๓) โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรIม  

(ส.ญ.) ของฝvายบริหาร ฝvายบริหารงบประมาณและงานบุคล และฝvายบริหารวิชาการ 

๔) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑ โรงเรียนบริหารจัดการดpวยระบบ 

คุณภาพ กิจกรรมหลักระบบการประกันคุณภาพ กิจกรรมย3อย สำรวจความตpองการและความพึงพอใจของผูpเก่ียวขpอง

ดpานการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~น

รpอยละ ๑๐๐  

๕๓ 



 ๖๑ 

๕) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๔ พัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรม 

หลักเสริมสรpางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละ

ผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐ 

๖) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๕ พัฒนาหลักสูตร มัธยมศึกษา 

ตอนตpน กิจกรรมหลักพัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตpน พัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแผนปฏิบัติ

การฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

 

    ตัวบWงช้ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให@มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

  ๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

โรงเรียนสงวนหญิงมีการสำรวจอัตรากำลังของครูและบุคลากรใหpเพียงพอต3อ           

การจัดการศึกษา เพื่อสนองต3อการจัดการเรียนรูpตามเป�าหมาย วิสัยทัศนI พันธกิจของโรงเรียน มีการสำรวจ

คุณวุฒิ ความสามารถ และความตpองการของครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองใหpมีความเชี ่ยวชาญ             

ทางวิชาชีพ ส3งเสริม สนับสนุนใหpครูและบุคลากรมีความกpาวหนpาทางวิชาชีพ มีคุณวุฒิสูงขึ้น มีวิทยฐานะที่สูงข้ึน 

และจัดใหpมีชุมชนการเรียนรูpทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานและการเรียนรูpของผูpเรียนในทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp 

และโรงเรียนใชpกลยุทธIที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยฝvายบริหารงบประมาณ

และงานบุคคลเป~นผูpรับผิดชอบจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) และคู3มือการปฏิบัติงาน (WI) รวมถึงเป~น

ผูpรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ดังน้ี โครงการที่ ๑ โรงเรียนบริหารจัดการดpวยระบบ

คุณภาพ กิจกรรมหลักระบบประกันคุณภาพ กิจกรรมย3อยพัฒนาบุคลากรงานประกันคุณภาพภายในใหpมีความ

รูpทันการเปลี่ยนแปลงดpานการประกันคุณภาพ โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบ (เครือข3าย) เทคโนโลยี

สารสนเทศ กิจกรรมหลักพัฒนาบุคลากรดpานเทคโนโลยี  

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) เอกสารแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

๒) เอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๔  

๓) รายงานโครงการท่ี ๑ และ ๒ 

๔) ขpอมูลสารสนเทศของครูและบุคลากร 

๕) เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรIม  

(ส.ญ.) ของฝvายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

๒.๓ ผลการดำเนินงาน 

๑) โรงเรียนมีแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และ          

มีแผนปฏิบัติการประจำปxพ.ศ.๒๕๖๔ ในการดำเนินงาน 

๒) โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรIม  

(ส.ญ.) ของฝvายบริหาร และฝvายบริหารงบประมาณและงานบุคล  

 

๕๔ 



 ๖๒   

๓) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑ โรงเรียนบริหารจัดการดpวย 

ระบบคุณภาพ กิจกรรมหลักระบบประกันคุณภาพ กิจกรรมย3อยพัฒนาบุคลากรงานประกันคุณภาพภายใน       

ใหpมีความรูpทันการเปลี่ยนแปลงดpานการประกันคุณภาพ ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

๔) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๒ โครงการพัฒนาระบบ  

(เครือข3าย) เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมหลักพัฒนาบุคลากรดpานเทคโนโลยี ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ใน

ระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

 

    ตัวบWงช้ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล@อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตWอการจัดการเรียนรู@อยWางมีคุณภาพ  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

โรงเรียนสงวนหญิงมีการจัดสภาพแวดลpอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต3อการจัดการ

เรียนรูpอย3างมีคุณภาพ เพียงพอ สอดคลpองกับความตpองการของผูpเรียนและมีความปลอดภัย โดยใชpกลยุทธIท่ี ๔

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู3องคIกรแห3งการเรียนรูp ในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งฝvายบริหารทั่วไปเป~น

ผูpรับผิดชอบจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) และคู3มือการปฏิบัติงาน (WI) รวมถึงเป~นผูpรับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ดังน้ี โครงการที่ ๑๖ โครงการจัดสภาพแวดลpอมและสังคมที่เอื้อต3อ         

การเรียนรูp กิจกรรมหลักพัฒนาสภาพแวดลpอมและแหล3งเรียนรูp กิจกรรมหลักพัฒนาสังคมแห3งการเรียนรูp 

โครงการท่ี ๑๗ พัฒนาการจัดการเรียนรูp กิจกรรมหลักระบบการจัดการความรูp 

        โรงเรียนดำเนินการสำรวจ ความตpองการในการซ3อมแซม ปรับปรุง วัสดุอุปกรณIต3างๆ  

ในหpองเรียน และหpองปฏิบัติการใหpมีความพรpอมต3อการใหpบริการและมีความปลอดภัย และส3งรายงาน             

ผลการสำรวจต3อฝvายบริหารทั่วไปดำเนินการเมื่อสิ้นภาคการศึกษา (ปxการศึกษาละ ๒ ครั้ง) และโรงเรียน               

มีกิจกรรมที่ฝ¨กใหpผูpเรียนร3วมกันดูแล รักษาความสะอาดของหpองเรียนและเขตพื้นที่พัฒนาในโรงเรียนแบ3งตาม

คณะสี ภายใตpกิจกรรม Big cleaning day รวมถึงดูแลเร่ืองความปลอดภัยของโรคไขpเลือดออก โดยไดpรับ       

การสนับสนุนจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในการฉีดพ3นยาฆ3ายุงลายทุกวันเสารI 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) เอกสารแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

๒) เอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓) รายงานโครงการท่ี ๑๖ และ ๑๗ 

๔) ขpอมูลสารสนเทศของวัสดุ อุปกรณI อาคาร และส่ิงปลูกสรpางของสถานศึกษา 

๕) เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรIม  

(ส.ญ.) ของฝvายบริหารท่ัวไป 

๖) รายงานการสำรวจความตpองการในการซ3อมแซม ปรับปรุง วัสดุอุปกรณIต3างๆ  

 

 

๕๕ 



 ๖๓ 

๒.๓ ผลการดำเนินงาน 

๑) โรงเรียนมีแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และ           

มีแผนปฏิบัติการประจำปxพ.ศ.๒๕๖๔ ในการดำเนินงาน 

๒) โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรIม  

(ส.ญ.) ของฝvายบริหาร และฝvายบริหารงบประมาณและงานบุคล  

๓) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๖ โครงการจัดสภาพแวดลpอม 

และสังคมที่เอื้อต3อการเรียนรูp กิจกรรมหลักพัฒนาสภาพแวดลpอมและแหล3งเรียนรูp กิจกรรมหลักพัฒนาสังคม

แห3งการเรียนรูp ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ 

๑๐๐  

 ๔) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการที่ ๑๗ พัฒนาการจัดการเรียนรูp 

กิจกรรมหลักระบบการจัดการความรูp ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีรpอยละผูpเขpาร3วม

กิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  
 

    ตัวบWงช้ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู@  

    ๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

โรงเรียนสงวนหญิงมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

จัดการและการจัดการเรียนรูp โดยจัดใหpมีครูและเจpาหนpาที ่ ที ่มีความเชี ่ยวชาญและชำนาญการรวมถึง                

มีการพัฒนาบุคลากรใหpมีความรูpเกี ่ยวกับการใชpเทคโนโลยี มีการจัดหาอุปกรณI ฮารIดแวรIและซอฟตIแวรI 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใชpในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูpอย3างเพียงพอ จัดใหpมีเครือข3าย 

SERVER ที่มีประสิทธิภาพสูง มีการจัดการขpอมูลผูpเรียนดpวยระบบ DMC (ระบบการจัดการผูpเรียนรายบุคคล)    

มีทะเบียนคุมงานซ3อม จัดซ3อมตามลำดับ/ความจำเป~นและทำอย3างต3อเนื ่อง โรงเรียนมีการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพในการใชpงาน ฮารIดแวรIและซอฟตIแวรI ใหpทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน             

มีความเชื่อถือไดp ปลอดภัยและใชpงานง3าย โดยใชpระบบวงจรคุณภาพ PDCA และโรงเรียนใชpกลยุทธIที่ ๑ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส3วนร3วมเพื่อการประกันคุณภาพ ในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม 

ซึ่งฝvายบริหารงบประมาณและงานบุคคล เป~นผูpรับผิดชอบจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) และคู3มือการ

ปฏิบัติงาน (WI) รวมถึงเป~นผูpรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ดังน้ี โครงการที่ ๑ โรงเรียน

บริหารจัดการดpวยระบบคุณภาพ กิจกรรมหลักระบบและใหpบริการขpอมูลสารสนเทศ กิจกรรมหลักการบริหาร

จัดการงานสำนักงาน โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบ (เครือข3าย) เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมหลัก

พัฒนาระบบเครือข3ายเทคโนโลยี กิจกรรมหลักปรับปรุงหpองปฏิบัติการคอมพิวเตอรI กิจกรรมหลักจัดบริการ

สืบคpนขpอมูลโดยสื่อเทคโนโลยี กิจกรรมหลักจัดบริการโสตทัศนI กลยุทธIที่ ๔ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู3องคIกร

แห3งการเรียนรูp ในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งฝvายบริหารวิชาการ เป~นผูpรับผิดชอบจัดทำมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (QP) และคู3มือการปฏิบัติงาน (WI) รวมถึงเป~นผูpรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 

ดังน้ี โครงการท่ี ๑๗ พัฒนาการจัดการเรียนรูp กิจกรรมหลักระบบการจัดการความรูp  

๕๖ 



 ๖๔   

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) เอกสารแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

๒) เอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓) รายงานโครงการท่ี ๑, ๒ และ ๑๗ 

๔) ขpอมูลสารสนเทศเก่ียวกับอุปกรณI ฮารIดแวรIและซอฟตIแวรI 

๕) เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรIม  

(ส.ญ.) ของฝvายบริหารวิชาการ 

๖) รายงานการสำรวจความตpองการในการซ3อมแซม ปรับปรุง วัสดุอุปกรณIต3างๆ  

ในหpองเรียน และหpองปฏิบัติการ 

๒.๓ ผลการดำเนินงาน 

๑) โรงเรียนมีแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ปxการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และ          

มีแผนปฏิบัติการประจำปxพ.ศ.๒๕๖๔ ในการดำเนินงาน 

๒) โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรIม  

(ส.ญ.) ของฝvายบริหาร และฝvายบริหารงบประมาณและงานบุคล และฝvายบริหารวิชาการ 

๓) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑ โรงเรียนบริหารจัดการดpวย 

ระบบคุณภาพ กิจกรรมหลักระบบและใหpบริการขpอมูลสารสนเทศ กิจกรรมหลักการบริหารจัดการงาน

สำนักงานตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

 ๔) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการที ่ ๒ โครงการพัฒนาระบบ 

(เครือข3าย) เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมหลักพัฒนาระบบเครือข3ายเทคโนโลยี กิจกรรมหลักปรับปรุง

หpองปฏิบัติการคอมพิวเตอรI กิจกรรมหลักจัดบริการสืบคpนขpอมูลโดยสื่อเทคโนโลยี กิจกรรมหลักจัดบริการโสต

ทัศนI ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๙๗.๙๑         

๕) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๗ พัฒนาการจัดการเรียนรูp  

กิจกรรมหลักระบบการจัดการความรูp ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีรpอยละผูpเขpาร3วม

กิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

 

๓. จุดเดWน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให@สูงข้ึน 

 ๓.๑ จุดเดWน 

           ดpานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการอยู3
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ดpวยการใชp SY STEP ระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑIรางวัล OBECQA 
และมีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (IQA AWARD) เป~น
หลักในการบริหารงาน มีการกำหนดวิสัยทัศนI พันธกิจ เป�าหมาย กลยุทธI โครงการ/กิจกรรมท่ีชัดเจน
สอดคลpองกันทำใหpบรรลุผลในการบริหารจัดการศึกษา มีการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (QP) 
คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรIม (ส.ญ.) ในทุกฝvาย/กลุ3ม/งาน ส3งผลใหpโรงเรียนเป~นสถานศึกษาแกนนำ

๕๗ 



 ๖๕ 

เครือข3ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ๑ ช3วย ๓ เพื ่อส3งเสริมการสรpางเครือข3ายนวัตกรรมคุณภาพของ
สถานศึกษาตpนแบบดpานการประกันคุณภาพกับสถานศึกษาอื่นในสังกัด รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรางวัลคารIบอนต่ำ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลระดับประเทศ 
การบริหารจัดการมีการมุ3งเนpนการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาวิชาการท่ี
ส3งเสริมผูpเรียนรอบดpานตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตpน ๓ หลักสูตร 
ไดpแก3 หลักสูตรสำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนเป~นภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตรโครงการ
หpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (Smart Class) และหลักสูตรสำหรับหpองเรียนปกติ 
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ หลักสูตร ไดpแก3 หลักสูตรสำหรับโครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI 
คณิตศาสตรI เทคโนโลยี และสิ่งแวดลpอม (SMTE) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป~นศูนยIกลาง การพัฒนา         
ในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program) และหลักสูตรสำหรับหpองเรียน
ปกติ สำหรับแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุvน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตรI 
และแผนการเรียนวิทยาศาสตรI-คณิตศาสตรI ทำใหpนักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูpบริหาร ครู และบุคลากรทุกคนไดpรับการส3งเสริมใหpมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
จนมีผลงานดpานการบริหารและการจัดการเรียนรูpที่เป~นแบบอย3างไดp มีการจัดสภาพแวดลpอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูpอย3างมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย จนมีคุณภาพท่ีสามารถเป~นแบบอย3างไดp 
โรงเรียนมีระบบสัญญาณอินเตอรIเน็ต (WIFI) ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ซึ ่งเป~นการส3งเสริมใหpนักเรียนเขpาถึง           
แหล3งเรียนรูpไดpดpวยตนเอง ผูpบริหาร ครู และบุคลากร มีผลงานเป~นที่ประจักษI ไดpรับรางวัลระดับประเทศ รางวัล
กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด3น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห3งประเทศไทย 
จำนวน ๑ คน รางวัลรองผูpอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผูpปฏิบัติหนpาท่ีดีเด3น จากสมาคมรองผูpอำนวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห3งประเทศไทย จำนวน ๑ คน รางวัลระดับภาค รางวัลขpาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด3น 
“รองผูpอำนวยการสถานศึกษาดีเด3น” จำนวน ๑ คน รางวัลรองผูpอำนวยการสถานศึกษาดีเด3น จากสภาผูpปกครอง
และครูแห3งประเทศไทย จำนวน ๑ คน และรางวัลระดับจังหวัด รางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม จำนวน ๑ คน 
รางวัลผูpบริหารสถานศึกษาดีของแผ3นดิน จำนวน ๓ คน รวมรางวัลท้ังส้ิน ๖ รางวัล 

 ๓.๒ จุดท่ีควรพัฒนา 
               ฝvายบริหารและคณะครูที่มีการยpายเขpามาเป~นบุคลากรใหม3 ควรไดpรับการถ3ายทอด

เกี่ยวกับระบบการบริหารงานของโรงเรียน เพื่อใหpสามารถปฏิบัติงานไดpอย3างมีประสิทธิภาพตามระบบ          

การบริหารและการจัดการของโรงเรียน 

๓.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให@ได@มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

                 จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูpระหว3างผูpบริหารและครูผูpสอน เรื่องการเรียนการ

สอนออนไลนIเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หามาตรการร3วมกันและหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพและเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ 

 

 

 
 

๕๘ 



 ๖๖   

มาตรมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 

๒. วิธีการพัฒนา ข@อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    ตัวบWงช้ี ๓.๑ จัดการเรียนรู@ผWานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตZใช@ในการ 

                    ดำเนินชีวิตได@  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาและการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

๑) ครูและบุคลากรไดpรับการพัฒนาตามกลยุทธIท่ี ๓ พัฒนาการจัดการศึกษา            

ขั้นพื้นฐานสู3ความเป~นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางดpานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

ตามโครงการที่ ๖ พัฒนาการจัดการเรียนรูpที่เนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ กิจกรรมหลักพัฒนาการเรียนจัดการเรียนรูp

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) ครูและบุคลากรมีการจัดการเรียนรูpตามมาตรฐานการเรียนรูp ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) 

๓) ครูและบุคลากรพัฒนากระบวนการเรียนรูpท่ีเนpนกระบวนการคิด เนpนการปฏิบัติ  

(Active Learning) และเชื ่อมโยงไปสู 3ชีว ิตประจำวัน โดยจัดทำแผนการเรียนรู p จัดทำวิจัยในชั ้นเรียน              

และนวัตกรรมการจัดการเรียนรูp 

๔) ครูมีผลการปฏิบัติท่ีเป~นเลิศ (Best Practice) ดpานการจัดการเรียนรูpผ3าน 

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และมีการเผยแพร3และแลกเปล่ียนเรียนรูpท้ังในและนอกสถานศึกษา 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานโครงการท่ี ๖ 

๒)  สรุปการส3งแผนการจัดการเรียนรูpของครูทุกรายวิชาทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp  

๓) แผนการจัดการเรียนรูpทุกรายวิชาทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp 

๔) วิจัยในช้ันเรียนของครูทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp ภาคเรียนละ ๑ เร่ือง 

๕) นวัตกรรมการจัดการเรียนรูp อย3างนpอยกลุ3มสาระการเรียนรูpละ ๑ นวัตกรรม 

  ๒.๓ ผลความสำเร็จ   

๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๖ พัฒนาการจัดการเรียนรูpท่ีเนpน 

ผู pเรียนเป~นสำคัญ กิจกรรมหลักพัฒนาการเรียนจัดการเรียนรู pตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    

ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐               

๒) ครูและบุคลากร รpอยละ ๑๐๐ มีแผนการจัดการเรียนรูpและมีบันทึกหลังการสอน 

ตามแผนการจัดการเรียนรูp  

๓) ครูและบุคลากร รpอยละ ๑๐๐ มีวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ ๑ เร่ือง 

๔) ทุกกลุ3มสาระการเรียนรูpมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูp (ส่ือการสอน/รูปแบบ/วิธีการ)  

 

๕๙ 



 ๖๗ 

    ตัวบWงช้ี ๓.๒ ใช@ส่ือใช@เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลWงเรียนรู@ท่ีเอ้ือตWอการเรียนรู@ 

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนา และการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

๑) โรงเรียนมีการส3งเสริมใหpครูและบุคลากรใชpส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศ ตามกลยุทธIท่ี ๑  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส3วนร3วมเพื่อการประกันคุณภาพ โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนา

ระบบ (เครือข3าย) เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมหลักพัฒนาบุคลากรดpานเทคโนโลยี กิจกรรมย3อยอบรม

ความรูpการใชpเทคโนโลยี กลยุทธIที่ ๔ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู3องคIกรแห3งการเรียนรูp ประสานความร3วมมือ

ระหว3างชุมชนและภาคีเครือข3าย โครงการที่ ๑๗ พัฒนาการจัดการเรียนรูp กิจกรรมหลักระบบการจัดการ

ความรูp กิจกรรมหลักเขpาถึงและแบ3งป¬นความรูp 

       ๒) ครูและบุคลากรจัดทำส่ือและจัดหาส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงเผยแพร3ผ3าน 

ทางเว็บไซตIโรงเรียนสงวนหญิง Google classroom กลุ3มไลนI (Line) รวมถึงการใชpแอปพลิเคช่ัน Zoom         

ในการจัดการเรียนการสอน และสรุปผลการใชpสื่อ ใชpเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานการจัดการเรียน        

การสอนออนไลนIส3งฝvายบริหารวิชาการ 

                           ๓) ครูและบุคลากรสนับสนุนการใชpแหล3งเรียนรูpท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

      ๔) ครูและบุคลากรไดpรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการใชpส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ  

ในการจัดการเรียนรูp 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานโครงการท่ี ๒ และ ๑๗ 

๒) รายงานสรุปผลการใชpส่ือใชpเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓) รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลนIของครูทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp 

๔) รายงานสรุปการใชpส่ือการเรียนรูp แหล3งเรียนรูp ภูมิป¬ญญาทpองถ่ิน ท้ังภายในและ 

ภายนอกโรงเรียน จากฝvายบริหารวิชาการ  

๕) รายงานสรุปผลการนิเทศการสอนของครูทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp จากฝvายบริหารวิชาการ 

๖) แฟ�มผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานท่ี ๓ 

๒.๓ ผลความสำเร็จ   

๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๒ โครงการพัฒนาระบบ (เครือข3าย)  

เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมหลักพัฒนาบุคลากรดpานเทคโนโลยี กิจกรรมย3อยอบรมความรูpการใชpเทคโนโลยี                   

ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐               

๒) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๗ พัฒนาการจัดการเรียนรูp  

กิจกรรมหลักระบบการจัดการความรูp กิจกรรมหลักเขpาถึงและแบ3งป¬นความรูp ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับ

คุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

 ๓) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีรายงานสรุปผลการใชpส่ือ        

ใชpเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖๐ 



 ๖๘   

 ๔) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีรายงานการจัดการเรียน             

การสอนออนไลนI 

 ๕) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีสรุปการใชpสื่อการเรียนรูp    

แหล3งเรียนรูp ภูมิป¬ญญาทpองถ่ิน ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  

 ๖) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๙๐ มีการเผยแพร3สื่อที่ใชpในการ

จัดการเรียนการสอนผ3านเว็บไซตIโรงเรียน   

 ๗) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ ไดpรับการนิเทศการสอน 

 ๘) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีแฟ�มผลการปฏิบัติงาน       

ของครูตามมาตรฐานท่ี ๓ 

 

    ตัวบWงช้ี ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนา และการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

                          ๑) โรงเรียนดำเนินการดpานการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก ตามกลยุทธIที ่ ๓ 

พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู3ความเป~นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางดpานวิชาการ 

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา โครงการที่ ๖ พัฒนาการจัดการเรียนรูpที่เนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ กิจกรรมหลักการบริหาร

จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

     ๒) ครูมีการวิเคราะหIผูpเรียนเป~นรายบุคคลและนำขpอมูลมาใชpในการวางแผนการจัด        

การเรียนรูpท่ีสอดคลpองกับความสามารถของผูpเรียน 

 

                          ๓) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีส3งเสริมปฏิสัมพันธIเชิงบวก โดยมีการสรpางขpอตกลง 

ร3วมกันภายในหpองเรียน เปnดโอกาสใหpผูpเรียนไดpแลกเปลี่ยนประสบการณIการเรียนรูpในชั้นเรียน ระหว3างผูpเรียน

กับครู ผูpเรียนกับผูpเรียน มีส3วนร3วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูp รวมถึงการร3วมกันสรpางวินัยในหpองเรียน

เชิงบวกโดยใชpรูปแบบวิถีประชาธิปไตย  

                          ๔) ครูผู pสอนใชpเทคนิคการสอนเชิงรุกดpวยกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุpนและสรpาง           

แรงบันดาลใจในการเรียนของผูpเรียนพรpอมทั้งเสริมแรงใหpผูpเรียนแสดงพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อใหpผูpเรียนเรียนรูp

ร3วมกันอย3างมีความสุข  

               ๕) ครูผูpสอนใชpสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิป¬ญญาทpองถิ่นและแหล3งเรียนรูpภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

               ๖) หลังการจัดการเรียนรูpครูผู pสอนตpองบันทึกผลการจัดการเรียนรูp และเมื่อครบ ๑         

ภาคเรียน จะตpองส3งฝvายบริหารวิชาการโดยผ3านหัวหนpากลุ3มสาระการเรียนรูp 

     ๗) ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนรูpท่ีเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ ภาคเรียนละ ๑ เร่ือง  

๖๑ 



 ๖๙ 

              ๘) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการเรียนชั้นเรียนของครูดpวยการ

นิเทศจากฝvายบริหารวิชาการ หัวหนpากลุ3มสาระฯ หัวหนpาโครงการหpองเรียนพิเศษ และนักเรียน 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ๑) รายงานโครงการท่ี ๖ 

 ๒) แบบสรุปรายงานการวิเคราะหIผูpเรียนเป~นรายบุคคล 

                         ๓) เอกสารวางแผนวัดและประเมินผลผูpเรียน  

                         ๔) แผนการจัดการเรียนรูp 

                         ๕) ป�ายนิเทศระเบียบการใชpหpองเรียน หpองปฏิบัติการ 

 ๖) รายงานการใชpสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิป¬ญญาทpองถิ่นและแหล3งเรียนรูpภายใน

และภายนอก สถานศึกษา 

 ๗) รายงานผลการจัดการเรียนรูpของครู (บันทึกหลังสอน) 

 ๘) วิจัยในช้ันเรียนของครูภาคเรียนละ ๑ เร่ือง 

 ๙) รายงานสรุปผลการนิเทศการสอนของครูทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp จากฝvายบริหารวิชาการ 

 ๑๐)  แฟ�มผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานท่ี ๓ 

  ๒.๓ ผลความสำเร็จ   

                         ๑) ผลการประเมินโครงการ/โครงการท่ี ๖ พัฒนาการจัดการเรียนรูpท่ีเนpนผูpเรียนเป~น 

สำคัญ กิจกรรมหลักการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม        

มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐ (ในสถานการณIการแพร3ระบาดโควิด-๑๙) 

 ๒) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีสรุปรายงานการวิเคราะหI

ผูpเรียนเป~นรายบุคคล  

 ๓) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีเอกสารวางแผนวัดและ

ประเมินผลผูpเรียน 

 ๔) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีแผนการจัดการเรียนรูpและ          

มีบันทึกหลังสอน 

 ๕) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีสรุปการใชpสื่อการเรียนรูp    

แหล3งเรียนรูp ภูมิป¬ญญาทpองถ่ิน ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน  

 ๖)  โรงเรียนมีป�ายนิเทศระเบียบการใชpหpองเรียน หpองปฏิบัติการ   

 ๗)  ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 

๑ เร่ือง 

 ๘) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ ไดpรับการนิเทศการสอน 

 ๙) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีแฟ�มผลการปฏิบัติงานของครู

ตามมาตรฐานท่ี ๓ 

 

๖๒ 



 ๗๐   

    ตัวบWงช้ี ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู@เรียนอยWางเปMนระบบและนำผลมาพัฒนาผู@เรียน  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนา และการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

                         ๑) ครูและบุคลากร จัดทำเอกสารวางแผนวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน โดยมี

รายละเอียดครบทุกดpาน ไดpแก3 การประเมินดpานความรูp (K) การประเมินดpานกระบวนการ (P) การประเมิน

ดpานคุณลักษณะ (A) และนำผลการประเมินมาพัฒนาผู pเรียน ทำใหpผู pเรียนมีผลการประเมินผ3านเกณฑI            

การประเมินตามคู3มือวิชาการของโรงเรียน 

      ๒) ครูและบุคลากร จัดทำผลการวิเคราะหIผูpเรียนเป~นรายบุคคล ก3อนที่จะมีการจัดการ

เรียนรูpในแต3ละภาคเรียนลงในแผนการจัดการเรียนรูpของครู โดยครูจะตpองนำผลการวิเคราะหIผูpเรียนมาใชp           

ในการออกแบบการจัดการเรียนรูpใหpเหมาะสม 

                         ๓) ครูและบุคลากร มีการจัดทำเคร่ืองมือวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนท่ีครอบคลุม 

ตามมาตรฐาน ตัวชี ้วัดของหลักสูตรและจัดทำรายงานการสรpางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลปลาย          

ภาคเรียน (IOC) เพ่ือใชpเป~นขpอมูลในการพัฒนาแบบทดสอบในปxการศึกษาต3อไป         

                         ๔) ครูนำผลการประเมินผูpเรียนทั้งดpานความรูp (K) การประเมินดpานกระบวนการ (P)              

การประเมินดpานคุณลักษณะ (A) มาพัฒนาผูpเรียน โดยจัดสอนซ3อมเสริมและพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยในช้ันเรียน  

      ๕) ครูทุกคนตpองจัดทำเอกสารร3องรอยการบันทึกคะแนนและจัดทำรายงานผลการเรียน

แบบปพ.๕ ของผูpเรียนตลอดภาคเรียนและจัดใหpมีการส3งและตรวจทานการบันทึกคะแนนและการตัดสินผล

การเรียนของผูpเรียนก3อนการเผยแพร3ใหpผูpเรียนและผูpปกครองทราบโดยฝvายบริหารวิชาการ 

    ๖) โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธIท่ี ๓ พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู3 

ความเป~นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางดpานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา โครงการที่ ๖ 

พัฒนาการจัดการเรียนรูpที่เนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ กิจกรรมหลักการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตามกลยุทธIท่ี 

๓ พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู3ความเป~นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางดpานวิชาการ 

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา โครงการที่ ๖ พัฒนาการจัดการเรียนรูpที่เนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ กิจกรรมหลักวิเคราะหI

และประเมินผูpเรียนอย3างเป~นระบบ 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                         ๑) เอกสารการวัดและประเมินผลผูpเรียนทั้งท่ี วางแผนวัดผล ร3องรอยแบบบันทึกคะแนน

และแบบปพ.๕  

                         ๒) เอกสารรายงานการสรpางและหาคุณภาพแบบทดสอบ (IOC)  

๓) เอกสารการวิเคราะหIผูpเรียนเป~นรายบุคคล 

                         ๔) แฟ�มมาตรฐาน ๓ 

      ๕) รายงานโครงการท่ี ๖ 

 

 

 

๖๓ 



 ๗๑ 

  ๒.๓ ผลความสำเร็จ   

                         ๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการที่ ๖ พัฒนาการจัดการเรียนรูpที่เนpนผูpเรียน

เป~นสำคัญ กิจกรรมหลักวิเคราะหIและประเมินผูpเรียนอย3างเป~นระบบ ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับ

คุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐ (ในสถานการณIการแพร3ระบาดโควิด-๑๙) 

    ๒) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีเอกสารวางแผนวัดและ 

ประเมินผลผูpเรียน 

๓) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีการจัดทำร3องรอยแบบบันทึก 

คะแนนและแบบปพ.๕  

๔) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีการจัดทำเอกสารการสรpาง 

และหาคุณภาพแบบทดสอบ (IOC) ทุกภาคเรียน 

 ๕) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๙๐ มีสรุปรายงานการวิเคราะหIผูpเรียน

เป~นรายบุคคล  

 ๖) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีแฟ�มผลการปฏิบัติงานของครู

ตามมาตรฐานท่ี ๓ 

 

    ตัวบWงช้ี ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู@และให@ข@อมูลสะท@อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู@  

๒.๑ กิจกรรม กระบวนการพัฒนา และการจัดการเรียนรู@ท่ีสWงผลตWอระดับคุณภาพ 

ครูและบุคลากรไดpรับการส3งเสริมใหpมีการแลกเปล่ียนเรียนรูpและใหpขpอมูลป�อนกลับ          

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูp ดังน้ี 

๑) โรงเรียนจัดใหpมีการประชุมครู บุคลากร ประจำเดือนละ ๑ คร้ัง มีการประชุมหัวหนpา 

กลุ3มสาระฯ หัวหนpาโครงการหpองเรียนพิเศษ ที่จัดโดยฝvายบริหารวิชาการ เพื่อใหpขpอมูลและปรับปรุงดpาน        

การจัดการเรียนรูpทุกวันอังคาร สัปดาหIละ ๑ คร้ัง  

 

๒) ส3งเสริมสนับสนุนใหpครูมีการสรpางและเขpาร3วมชุมชนการเรียนรูpทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูp โดยจัดใหpครูมีช่ัวโมง PLC ทุกวันศุกรI   

๓) ส3งเสริมสนับสนุนใหpครูมีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ 

เรียนรูp โดยครูจะตpองส3งวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง ใหpกับฝvายบริหารวิชาการ ตามกลยุทธIท่ี ๓ พัฒนา

ผูpเรียนสู3ความเป~นเลิศทางวิชาการ โครงการท่ี ๕ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา กิจกรรมหลักการวิจัยพัฒนาการ

จัดการเรียนรูp กิจกรรมหลักนิเทศการจัดการเรียนรูp 

๔) ครูมีการเผยแพร3ผลงาน ทำใหpไดpรับรางวัลเกียรติยศจากหน3วยงานต3างๆ 

๕) ครูและบุคลาการไดpรับการสำรวจความคิดเห็นจากผูpเรียนท่ีมีต3อการจัดการเรียน       

การสอนท่ีเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ 

๖๔ 



 ๗๒   

      ๖)  ครูและบุคลากรเขpาร3วมโครงการ/กิจกรรม ในโครงการท่ี ๑๗ พัฒนาการจัดการ

เรียนรูp กิจกรรมหลักเขpาถึงและแบ3งป¬นความรูp กิจกรรมหลักแลกเปล่ียนเรียนรูp 

๒.๒ ข@อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษZท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานโครงการท่ี ๕ และ ๑๗ 

๒) รายงานการประชุมกลุ3มสาระการเรียนรูp/ประชุมฝvาย/งาน 

๓) แฟ�มบันทึกชุมชนแห3งการเรียนรูpทางวิชาชีพ (PLC)  

๔) รายงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp 

๕) ผลงาน/รางวัลของครู ท่ีไดpรับจากการจัดการเรียนรูpจากหน3วยงานต3างๆ 

๖) รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผูpเรียนท่ีมีต3อการจัดการเรียนการสอนท่ีเนpน   

ผูpเรียนเป~นสำคัญ 

  ๒.๓ ผลความสำเร็จ   

                         ๑) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการที ่ ๕ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา 

กิจกรรมหลักการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรูp กิจกรรมหลักนิเทศการจัดการเรียนรูp ตามแผนปฏิบัติการฯ        

อยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

          ๒) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม โครงการท่ี ๑๗ พัฒนาการจัดการเรียนรูp กิจกรรม

หลักเขpาถึงและแบ3งป¬นความรูp กิจกรรมหลักแลกเปล่ียนเรียนรูp ตามแผนปฏิบัติการฯ อยู3ในระดับคุณภาพยอด

เย่ียม มีรpอยละผูpเขpาร3วมกิจกรรม คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐  

๓) ครูและบุคลากรรpอยละ ๑๐๐ เขpาร3วมประชุมกลุ3มสาระการเรียนรูp/ประชุมฝvาย/งาน  

๔) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีการจัดทำแฟ�มบันทึกชุมชน 

แห3งการเรียนรูpทางวิชาชีพ (PLC) 

๕)  ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ มีวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ ๑ เร่ือง 

๖) ครูไดpรับรางวัลครูผูpสอนยอดเย่ียม 

 ๗) ครูและบุคลากรทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp รpอยละ ๑๐๐ ไดpรับการนิเทศการสอน 

๓. จุดเดWน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให@สูงข้ึน 

 ๓.๑ จุดเดWน 

           ดpานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนpนผูpเรียนเป~นสำคัญอยู3ในระดับคุณภาพ       

ยอดเยี่ยม โดยครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูp ทั้งแบบปกติและแบบออนไลนI สามารถใชpเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอนไดpอย3างมีประสิทธิภาพทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp มีการจัดทำและพัฒนาส่ือการเรียน

การสอนที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณIและสามารถปรับเปลี่ยนไดp มีการพัฒนาการจัดการเรียนรูp

โดยใชpงานวิจัยในช้ันเรียนหรือการสรpางนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูp รวมถึงมีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูpใน

วงวิชาชีพและมีการเผยแพร3ผลงานจนเป~นท่ียอมรับและมีผลงานท่ีสามารถเป~นแบบอย3างไดp ส3งผลใหpนักเรียนมี

ความรูpและทักษะที่จำเป~นตามหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคIตามหลักสูตรและตรงตามอัตลักษณIของ

โรงเรียน โดยครูมีผลงานที่สามารถเป~นแบบอย3างไดp ดังนี้ ครูไดpรับรางวัลระดับประเทศ รางวัลพระพฤหัสบดี 

๖๕ 



 ๗๓ 

จำนวน ๑ คน รางวัลคุรุสดุดี จำนวน ๑ คน รางวัลระดับภาค รางวัล OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

จำนวน ๒ คน และรางวัลระดับจังหวัด รางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม จำนวน ๑๖ คน รางวัลครูดีของแผ3นดิน 

จำนวน ๕ คน รางวัลครูดีไม3มีอบายมุข จำนวน ๑๕ คน รางวัลครูดีเด3น จำนวน ๒๐ คน รางวัลผูpวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมสรpางสรรคIคนดี จำนวน ๑ คน และรางวัลการสรpางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๘ คน รวม
รางวัลท้ังส้ิน ๙ รางวัล และโรงเรียนมีขpาราชการครูท่ีไดpรับการเล่ือนวิทยฐานะ เป~นครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ คน  

 ๓.๒ จุดท่ีควรพัฒนา 

                      ควรจัดใหpมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูpระหว3างผูpบริหารและครูผูpสอน เรื่องการเรียนการสอน

ออนไลนI     เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หามาตรการร3วมกัน และหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพและเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ โดยเนpนการส3งเสริมใหpครูผูpสอนออกแบบการจัดการเรียนรูpที่เนpนใหp

ผู pเรียนไดpฝ¨กและพัฒนาทักษะกระบวนการ รวมถึงเทคนิคการจัดการเรียนรู pที ่เนpนใหpผู pเรียนไดpมีโอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรูpซ่ึงกันและกันไดpผ3านการจัดการเรียนรูpดpวยรูปแบบออนไลนI  

๓.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให@ได@มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

                จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส3งเสริมใหpครูไดpรับการพัฒนาการบริหารจัดการความรูp (KM) 

ดpวยการสรpางสื่อการจัดการเรียนรูpและกิจกรรมการเรียนรูpต3างๆ ที่ทันสมัย ทันเหตุการณIและสนับสนุนใหpครูไดp

เผยแพร3ผ3านช3องทางที่หลากหลาย เพื่อใหpผูpเรียนไดpมีโอกาสเขpาไปเรียนรูpไดpง3ายขึ้น โดยผ3านกระบวนการเขpา

ร3วมชุมชนการเรียนรูpทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ของครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๖ 



 ๗๔   

ตาราง สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน จำแนกตามรายมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนสงวนหญิง ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

มาตรฐานการศึกษา 
คFาเปSาหมาย

ปUการศึกษา 

๒๕๖๔ 

(ร"อยละ) 

คะแนน

เต็ม 

(ร"อยละ) 

คะแนน  

ที่ได" 

(ร"อยละ) 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู"เรียน 
๖๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

(๕๘.๕๓) 

(๙๗.๕๕)  
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๑ มีความสามารถในการอ;าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย 

               ตามเกณฑ>ของแต;ละระดับชั้น 
๘๔.๐๐ 

๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๔.๘๐ 

(๙๖.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๒ มีความสามารถในการอ;าน การเขียน การสื่อสาร  

               ภาษาต;างประเทศตามเกณฑ>ของแต;ละระดับชั้น 
๘๔.๐๐ 

๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๔.๘๑ 

(๙๖.๒๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๓ มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ>ของแต;ละระดับชั้น ๘๔.๐๐ 
๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๔.๘๐ 

(๙๖.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห> คิดอย;างมีวิจารณญาณ  

               อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกEปmญหา  
๘๔.๐๐ 

๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๕ 

(๑๐๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๕ มีความสามารถในการสรEางนวัตกรรม  ๘๔.๐๐ 
๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๔.๙๖ 

(๙๙.๒๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๖ มีความสามารถในการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๘๔.๐๐ 
๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๔.๘๒ 

(๙๖.๔๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๘๔.๐๐ 
๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๔.๖๘ 

(๙๓.๖๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๘ มีความรูE ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต;องานอาชีพ ๘๔.๐๐ 
๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๔.๘๕ 

(๙๖.๙๕) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๙ การมีคุณลักษณะและค;านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ๘๔.๐๐ 
๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๕ 

(๑๐๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๑๐ ความภูมิใจในทEองถิ่นและความเป^นไทย  ๘๔.๐๐ 
๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๔.๘๖ 

(๙๗.๒๒) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๑๑ การยอมรับที่จะอยู;ร;วมกันบนความแตกต;างและหลากหลาย  ๘๔.๐๐ 
๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๔.๙๗ 

(๙๙.๔๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๑๒ สุขภาวะทางร;างกาย และจิตสังคม  ๘๔.๐๐ 
๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๔.๙๘ 

(๙๙.๖๐) 
ยอดเยี่ยม 

 

 

 

๖๗ 



 ๗๕ 

มาตรฐานการศึกษา 

คFา

เปSาหมาย      

ปUการศึกษา 

๒๕๖๔ 

(ร"อยละ) 

คะแนน

เต็ม 

(ร"อยละ) 

คะแนน  

ที่ได" 

(ร"อยละ) 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๑๓.๖ 

(๙๐.๖๗) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๒.๑ การมีเปnาหมาย วิสัยทัศน> และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 

               ชัดเจน 
๘๕.๐๐ 

๒ 

(๑๐๐.๐๐) 

๒ 

(๑๐๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๕.๐๐ 
๒ 

(๑๐๐.๐๐) 

๒ 

(๑๐๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนEนคุณภาพผูEเรียนรอบดEาน 

               ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ;มเปnาหมาย 
๘๕.๐๐ 

๒ 

(๑๐๐.๐๐) 

๑.๘ 

(๙๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหEมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๘๕.๐๐ 
๓ 

(๑๐๐.๐๐) 

๒.๔ 

(๘๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๒.๕ จัดสภาพแวดลEอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต;อ                      

                การจัดการเรียนรูEอย;างมีคุณภาพ 
๘๕.๐๐ 

๓ 

(๑๐๐.๐๐) 

๒.๗ 

(๙๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

                และการเรียนรูE 
๘๕.๐๐ 

๓ 

(๑๐๐.๐๐) 

๒.๗ 

(๙๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน"นผู"เรียนเป_นสำคัญ 
 ๒๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๒๔.๕ 

(๙๘.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๓.๑ จัดการเรียนรูEผ;านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

               นำไปประยุกต>ใชEในชีวิตไดE 
๘๕.๐๐ 

๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๕ 

(๑๐๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๓.๒ ใชEสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล;งเรียนรูEที่เอื้อต;อการเรียนรูE ๘๕.๐๐ 
๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๕ 

(๑๐๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๕.๐๐ 
๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๕ 

(๑๐๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูEเรียนอย;างเป^นระบบ และนำผลมา 

                พัฒนาผูEเรียน 
๘๕.๐๐ 

๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๕ 

(๑๐๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูEและใหEขEอมูลสะทEอนกลับเพื่อพัฒนาและ 

               ปรับปรุงการจัดการเรียนรูE 
๘๕.๐๐ 

๕ 

(๑๐๐.๐๐) 

๔.๕ 

(๙๐.๐๐) 
ยอดเยี่ยม 

รวม 
๑๐๐ 

(๑๐๐.๐๐) 

๙๖.๖๓ 

(๙๕.๔๑) 
ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

๖๘ 



 ๗๖   

ส#วนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการต+องการการช#วยเหลือ 
 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป~นขpอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตpองนำไป

วิเคราะหI  สังเคราะหI เพื ่อสรุปนำไปสู3การเชื ่อมโยงหรือสะทpอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาและนำไปใชpในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจาก       

ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด3น จุดควรพัฒนาของแต3ละ

มาตรฐาน พรpอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือใหpไดpมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและความตpองการช3วยเหลือ ดังน้ี 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเดWน จุดควรพัฒนา 

wคุณภาพของผู@เรียน 

   ผูpเรียนมีคุณภาพทางดpานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึง

ประสงคIอยู3ในระดับยอดเยี่ยม โดยผูpเรียนมีความรูpและทักษะท่ีจำเป~นตาม

หลักสูตร มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีผลการ

ประเมินการอ3านคิดวิเคราะหI และเขียนสูงกว3าเป�าหมายที่สถานศึกษา

กำหนด ผูpเรียนปxการศึกษา ๒๕๖๔ รpอยละ ๑๐๐ ไม3มีผลการเรียน ๐, ร 

และ มส และมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเป~นที ่ประจักษI คือ ผู pเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปxท่ี ๑ - ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ระดับผลการเรียน ๓ ขึ ้นไป คิดเป~นรpอยละ ๙๐.๓๓ ผู pเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปxที่ ๔ - ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานระดับ            

ผลการเรียน ๓ ขึ ้นไป คิดเป~นรpอยละ ๙๖.๐๗ นอกจากน้ีผู pเรียนยังมี

ความสามารถในการสรpางนวัตกรรมและมีความสามารถในการใชp

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร สามารถนำความรูpมาใชpในการ

เรียนออนไลนIและสืบคpนขpอมูลเพื ่อนำเสนอผลงานต3อครูผู pสอนและ

สาธารณชนไดpอย3างมีประสิทธิภาพ มีผลงานรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

การประกวดสื ่อสรpางสรรคIส3งเสริมเครือข3ายครอบครัวคุณธรรม หัวขpอ         

เร ื ่องด ี  ๆ ท ี ่บ pานฉ ัน และรางว ัลการประกวดอ 3านทำนองเสนาะ                 

งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  

 

 

wคุณภาพของผู@เรียน 

  เนื ่องจากมีสถานการณIการแพร3

ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) 

โรงเรียนจัดใหpมีการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนIเป~นส3วนใหญ3ตลอด        

ปxการศึกษา ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ

ทางด้านการปฏิบัติน้อยลงทำให้การ
ส่งเสร ิมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนเพื ่อเข้าสู ่การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 
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 ๗๗ 

      สำหรับผลงานที่แสดงถึงสุขภาวะทางร3างกายและจิตสังคมนั้นโรงเรียน
ไดpส3งเสริมใหpผู p เร ียนไดpแสดงออกอย3างเหมาะสมจนมีผลงานเป~นท่ี
ประจักษI โดยโรงเรียนไดpรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว               
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผูpเรียนไดpรับคัดเลือก
เพื่อเขpาแข3งขันรอบชิงชนะเลิศและไดpรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการ
ประกวด “เด่ียวเคร่ืองดนตรีไทยและขับรpองระดับชาติ เสริมประสบการณI 
สืบสารสังคีตศิลป�ไทย” รางวัลระดับประเทศไดpรับคัดเลือกใหpเป~นเยาวชน
ตpนแบบ เก3งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ 3นที ่ ๑๑ ประจำปx 
๒๕๖๔ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน ๑ คน รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดวงดนตรีโฟลIคซอง ระดับอายุไม3เกิน ๒๐ปี รางวัลระดับ
จังหวัด รางวัลชนะเลิศ ในการแข3งขันโรบินสัน DANCING CONTEST       
รอเธอมา TOGETER รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดรpองเพลง
พระราชนิพนธI ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข3งขัน
กีฬาเทควันโด “AYUTTHAYA OPENCHAMPION SHIPS 2021” และ
เขpาร3วมการแข3งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ผู pเรียนของ
โรงเรียนสงวนหญิงในภาพรวมมีความสุภาพ เรียบรpอย ตามอัตลักษณIของ
สถานศึกษา และเป~นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ  
 
wกระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ดpานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีกระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู3ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม ดpวยการใชp SY STEP ระบบ
บริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑIรางวัล OBECQA และมีระบบและกลไก
การบริหารจัดการเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (IQA 
AWARD) เป~นหลักในการบริหารงาน มีการกำหนดวิสัยทัศนI พันธกิจ 
เป�าหมาย กลยุทธI โครงการ/กิจกรรมท่ีชัดเจนสอดคลpองกันทำใหpบรรลุผล
ในการบริหารจัดการศึกษา มีการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(QP) คู3มือการปฏิบัติงาน (WI) และฟอรIม (ส.ญ.) ในทุกฝvาย/กลุ3ม/งาน 
ส3งผลใหpโรงเรียนเป~นสถานศึกษาแกนนำเครือข3ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา ๑ ช3วย ๓ เพ่ือส3งเสริมการสรpางเครือข3ายนวัตกรรมคุณภาพของ
สถานศึกษาตpนแบบดpานการประกันคุณภาพกับสถานศึกษาอื่นในสังกัด 
รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรางวัลคารIบอนต่ำ ระดับมัธยมศึกษา รางวัล
ระดับประเทศ การบริหารจัดการมีการมุ3งเนpนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาวิชาการที่ส3งเสริมผูpเรียนรอบ
ดpานตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนตpน ๓ หลักสูตร ไดpแก3 หลักสูตรสำหรับโครงการจัดการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wกระบวนการบริหารและ            

การจัดการ 

   ฝ v ายบร ิหารและคณะคร ูท ี ่ มี        

การยpายเขpามาเป~นบุคลากรใหม3 ควร

ไดpรับการถ3ายทอดเกี่ยวกับระบบการ

บริหารงานของโรงเร ียน เพ ื ่อใหp

สามารถปฏ ิบ ัต ิ งานได pอย 3 าง  มี

ประสิทธิภาพตามระบบการบริหาร

และการจัดการของโรงเรียน 

 

      

 

 

 

 

 

๗๐ 



 ๗๘   

เป~นภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตรโครงการหpองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตรI ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (Smart Class) และหลักสูตร
สำหรับหpองเรียนปกติ หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ หลักสูตร 
ไดpแก3 หลักสูตรสำหรับโครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI คณิตศาสตรI 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลpอม (SMTE) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป~น
ศูนยIกลาง การพัฒนาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ 
(International Program) และหลักสูตรสำหรับหpองเรียนปกติ สำหรับ
แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุvน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษา
เกาหลี แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตรI และแผนการเรียน
วิทยาศาสตรI-คณิตศาสตรI ทำใหpนักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู pบริหาร ครู และ
บุคลากรทุกคนไดpรับการส3งเสริมใหpมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จนมี
ผลงานดpานการบริหารและการจัดการเรียนรูpที่เป~นแบบอย3างไดp มีการจัด
สภาพแวดลpอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต3อการจัดการเรียนรูpอย3างมี
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย จนมีคุณภาพที่สามารถเป~นแบบอย3างไดp 
โรงเรียนมีระบบสัญญาณอินเตอรIเน็ต (WIFI) ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งเป~น
การส3งเสริมใหpนักเรียนเขpาถึงแหล3งเรียนรูpไดpดpวยตนเอง ผูpบริหาร ครู และ
บุคลากร มีผลงานเป~นที ่ประจักษI ไดpร ับรางวัลระดับประเทศ รางวัล
กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด3น จากสมาคมกรรมการ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานแห3งประเทศไทย จำนวน ๑ คน รางว ัลรอง
ผู pอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู pปฏิบัติหนpาที ่ดีเด3น จากสมาคมรอง
ผูpอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห3งประเทศไทย จำนวน ๑ คน รางวัล
ระดับภาค รางวัลขpาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด3น “รอง
ผู pอำนวยการสถานศึกษาดีเด3น” จำนวน ๑ คน รางวัลรองผู pอำนวยการ
สถานศึกษาดีเด3น จากสภาผูpปกครองและครูแห3งประเทศไทย จำนวน ๑ คน 
และรางวัลระดับจังหวัด รางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม จำนวน ๑ คน 
รางวัลผูpบริหารสถานศึกษาดีของแผ3นดิน จำนวน ๓ คน รวมรางวัลทั้งสิ้น ๖ 
รางวัล 
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จุดเดWน จุดควรพัฒนา 

w กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ 

    ดpานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนpนผูpเรียนเป~นสำคัญอยู3ใน

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูp       

ทั้งแบบปกติและแบบออนไลนI สามารถใชpเทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอนไดpอย3างมีประสิทธิภาพทุกกลุ3มสาระการเรียนรูp มีการจัดทำและ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณI

และสามารถปรับเปลี ่ยนไดp มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู pโดยใชp

งานวิจัยในชั้นเรียนหรือการสรpางนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูp รวมถึง

มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูpในวงวิชาชีพและมีการเผยแพร3ผลงานจน

เป~นที่ยอมรับและมีผลงานที่สามารถเป~นแบบอย3างไดp ส3งผลใหpนักเรียน

มีความรูpและทักษะที่จำเป~นตามหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงคI

ตามหลักสูตรและตรงตามอัตลักษณIของโรงเรียน โดยครูมีผลงานท่ี

สามารถเป~นแบบอย3างไดp ดังนี ้ ครูไดpรับรางวัลระดับประเทศ รางวัล       

พระพฤหัสบดี จำนวน ๑ คน รางวัลคุรุสดุดี จำนวน ๑ คน รางวัลระดับ

ภาค รางวัล OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม จำนวน ๒ คน 
และรางวัลระดับจังหวัด รางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม จำนวน ๑๖ 

คน รางวัลครูดีของแผ3นดิน จำนวน ๕ คน รางวัลครูดีไม3มีอบายมุข จำนวน 

๑๕ คน รางวัลครูดีเด3น จำนวน ๒๐ คน รางวัลผูpวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สรpางสรรคIคนดี จำนวน ๑ คน และรางวัลการสรpางนวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน ๘ คน รวมรางวัลทั้งสิ้น ๙ รางวัล และโรงเรียนมี

ขpาราชการครูท ี ่ ได pร ับการเลื ่อนวิทยฐานะ เป~นครูชำนาญการพิเศษ           

จำนวน ๒ คน  

w กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน@น

ผู@เรียนเปMนสำคัญ 

    ควรจัดใหpมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูp

ระหว3างผู pบริหารและครูผู pสอน เรื ่อง

การ เ ร ี ยนการสอนออนไลนI เ พ่ื อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หามาตรการ

ร3วมกัน และหาแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนที ่มีประสิทธิภาพและ

เนpนผู pเร ียนเป~นสำคัญ โดยเนpนการ

ส 3งเสร ิมให pคร ูผ ู pสอนออกแบบการ

จัดการเรียนรูpที่เนpนใหpผูpเรียนไดpฝ¨กและ

พัฒนาทักษะกระบวนการ รวมถึง

เทคนิคการจัดการเร ียนรู pท ี ่ เน pนใหp

ผูpเรียนไดpมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูpซ่ึง

กันและกันไดpผ3านการจัดการเรียนรูp

ดpวยรูปแบบออนไลนI  

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให@ได@มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

๑. จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูpระหว3างผู pบริหารและครูผู pสอน เรื ่องการเรียนการสอน

ออนไลนIเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หามาตรการร3วมกันและหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพและเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ  

 ๒. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส3งเสริมใหpครูไดpรับการพัฒนาการบริหารจัดการความรูp (KM) ดpวยการสรpาง

สื่อการจัดการเรียนรูpและกิจกรรมการเรียนรูpต3างๆ ที่ทันสมัย ทันเหตุการณIและสนับสนุนใหpครูไดpเผยแพร3        

ผ3านช3องทางที่หลากหลาย เพื่อใหpผูpเรียนไดpมีโอกาสเขpาไปเรียนรูpไดpง3ายขึ้น โดยผ3านกระบวนการเขpาร3วมชุมชน

การเรียนรูpทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ของครู 

๗๒ 



 ๘๐   

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

๑. ยกระดับความสามารถของผู pเรียนในการสรpางนวัตกรรม!การใชpเทคโนโลยีสารสนเทศและ           

การส่ือสาร จนสามารถนำผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรูpไปสู3การนำเสนอในระดับนานาชาติไดpเพ่ิมมากข้ึน 

 ๒. ส3งเสริมใหpครูพัฒนาการจัดการเรียนรูpโดยการสรpางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูpที่สามารถเผยแพร3

ในเวทีวิชาการต3าง ๆ และเป~นแบบอย3างไดpมากข้ึน 

 ๓. การพัฒนาสถานศึกษาใหpเป~นสังคมแห3งการเรียนรูpของชุมชน เชื่อมโยงเครือข3ายการเรียนรูpและ

แหล3งเรียนรูpท่ีมีส3วนร3วมของชุมชนและภูมิป¬ญญาทpองถ่ิน 

 

ความต@องการและการชWวยเหลือ 

๑. การสนับสนุนเกี่ยวกับแหล3งเรียนรูpทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีส3วนร3วมของภาคีเครือข3าย

ชุมชน และภูมิป¬ญญาทpองถ่ิน 
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ส#วนที่ ๔ 
การปฏิบัติท่ีเปMนเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเดWน) 

 

5 เป~นตpนแบบ มีความโดดเด3น ไดpรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)   
5 เป~นตpนแบบ มีความโดดเด3น ไดpรับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

5 เป~นตpนแบบหรือมีความโดดเด3นระดับทpองถ่ิน/ภูมิภาค/เขตพ้ืนท่ี (C1) 
 

ช่ือผลงานท่ีเสนอประเมินความโดดเดWน (Best Practices) 

“โรงเรียนสWงเสริมนักเรียนด@านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐZทางวิทยาศาสตรZ” 

คำสำคัญ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐIทางวิทยาศาสตรI หมายถึง ผลงานนักเรียนดpานวิทยาศาสตรI ที่เกิดขึ้นจาก

การจัดการเรียนรูpในหpองเรียนท่ีเป~นส่ิงใหม3ๆ  ในรูปแบบของกระบวนการ ช้ินงาน หรือผลิตภัณฑIต3างๆ   

๑. บทนำ 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต 

 โรงเรียนสวนหญิงมีการจัดการเรียนรูpตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเนpนใหpผูpเรียนมีความรูpและ 

ทักษะและสมรรถนะที่จำเป~นตามหลักสูตร มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เนpนพัฒนาผูpเรียนในทุกดpาน มีโครงการ/

กิจกรรมที่ส3งเสริมศักยภาพของผูpเรียนมาโดยตลอด จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ปx พ.ศ.๒๕๕๓ – 

๒๕๕๘ ที่ผ3านมาพบว3า โรงเรียนมีจุดที่ควรพัฒนา คือ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ต่ำกว3าเกณฑI            

ใน ๔ กลุ3มสาระการเรียนรูp ไดpแก3 กลุ3มสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรI คณิตศาสตรI สังคมศึกษาและศิลปะ และ        

การจัดการเรียนการสอนของครูที่สอนแบบกระบวนการคิดนpอยกว3าการสอนแบบเนpนเนื้อหา แสดงใหpเห็นว3า

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในอดีตมีผลต3อการเรียนรูpของผูpเรียน  

ดังน้ันโรงเรียนสงวนหญิงจึงไดpนำขpอเสนอแนะจากการประเมินภายนอก มาพัฒนานักเรียน  

ในดpานการจัดการเรียนการสอนของครู โดยเนpนการพัฒนากระบวนการคิดของผู pเร ียนใหpมากยิ ่งข้ึน                  

ในทุกรายวิชาเพื่อแกpป¬ญหาจุดที่ควรพัฒนาดังที่กล3าวมา เริ่มจากการปรับวิสัยทัศนIของโรงเรียนในแผนพัฒนา

โรงเรียนสงวนหญิง ปxพ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ โรงเรียนมีวิสัยทัศนI คือ “โรงเรียนสงวนหญิงจัดการศึกษา              

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากลสู3ความเป~นเลิศภายในปx ๒๕๕๘” ในปxพ.ศ.๒๕๕๗ 

โรงเรียนสงวนหญิงเขpารับการประเมินการบริหารจัดการดpวยระบบคุณภาพตามเกณฑIรางวัล SCQA โรงเรียน

มาตรฐานสากลและผ3านเกณฑIการประเมิน แสดงถึงการเตรียมความพรpอมของโรงเรียนเพื่อเขpาสู3การเป~น

โรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับสูงข้ึนไป 

 สภาพท่ัวไป 

 โรงเรียนสงวนหญิงมีวิสัยทัศนIท่ีประกาศไวpในแผนพัฒนาโรงเรียนสงวนหญิง ในปxพ.ศ. ๒๕๖๓ 

– ๒๕๖๕ คือ “โรงเรียนสงวนหญิง เป~นองคIกรแห3งการเรียนรู pตามปณิธานสถานศึกษา มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล และพัฒนาครูสู3มาตรฐานวิชาชีพ” ดังนั้นโรงเรียนสงวนหญิงจึงมุ3งพัฒนาและส3งเสริมผูpเรียน

รอบดpาน โดยจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีโครงการ/กิจกรรมที่เนpนพัฒนาครูและผูpเรียน 

ü 
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เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูpเรียนและเพื่อใหpมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว3า

ระดับประเทศทุกรายวิชาและทุกปxการศึกษาอย3างต3อเนื่อง ดpวยกระบวนการสอนที่เนpนกระบวนการคิด        

ส3งผลใหpในปx พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนไดpรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดใหญ3พิเศษ ปxพ.ศ.๒๕๖๑ 

ไดpรับรางวัลคุณภาพแห3งสำนักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA และรางวัลสถานศึกษา

ที่มีระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ IQA AWARD และ

ในปxการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ผูpเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว3าระดับชาติทุกรายวิชา  

   ดpวยโรงเรียนสงวนหญิงเป~นโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงตpองสนับสนุนใหpผูpเรียนมีศักยภาพ       

ในดpานต3างๆ ตามคุณลักษณะของผูpเรียนตามเกณฑIมาตรฐานสากล ซึ่งผูpเรียนทุกคนจะตpองผ3านการเรียน

รายวิชาศึกษาคpนควpาและสรpางองคIความรูpดpวยตนเอง (IS1) การสื่อสารและการนำเสนอ และการเผยแพร3สู3

ชุมชน (IS2- IS3) จากครูผูpสอนทั้ง ๘ กลุ3มสาระการเรียนรูp ๑๐๐ เปอรIเซ็นตI ตามเกณฑIการเป~นโรงเรียน

มาตรฐานสากล และมีผลงานของผูpเรียนเป~นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งในช3วงตpนของแผนพัฒนาโรงเรียน

สงวนหญิง ระหว3างปxพ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ โรงเรียนไดpพัฒนาผูpเรียนใหpมีผลงานที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรูp 

ในหpองเรียนเป~นที ่ยอมรับในระดับชาติแลpวในหลายกลุ 3มสาระการเรียนรู p เช3น วิทยาศาสตรI ภาษาไทย 

ภาษาต3างประเทศ และสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับกลุ3มสาระการเรียนรูpวิทยาศาสตรIมีผลงานระดับชาติ

จำนวนมากจึงมีความพรpอมและโอกาสที่จะไดpรับการพัฒนาสู3ระดับนานาชาติไดp ทำใหpโรงเรียนมุ3งเนpนพัฒนา       

การจัดการเรียนการสอนดpานวิทยาศาสตรI โดยใชpแนวทางการปฏิบัติที่เป~นเลิศเพื่อใหpเกิดความโดดเด3นเป~น 

“โรงเรียนสWงเสริมนักเรียนด@านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐZทางวิทยาศาสตรZ” 

 ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปMนเลิศ 

  โรงเรียนสงวนหญิงมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป~นเลิศ และมีความโดดเด3นเป~น “โรงเรียน

ส3งเสริมนักเรียนดpานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐIทางวิทยาศาสตรI” เริ่มจาก โรงเรียนสงวนหญิงเป~นโรงเรียน

มาตรฐานสากล ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดใหpมีโครงการส3งเสริมการพัฒนานักเรียนดpานวิทยาศาสตรIใหpมีผลงาน

ระดับนานาชาติโดยเพิ่มศักยภาพการดำเนินในกิจกรรมต3างๆ ไดpแก3 โครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI        

ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตpนและตอนปลาย ไดpแก3 โครงการหpองเรียนพิเศษตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 

(SMART CLASS) โครงการหpองเรียนวิทยาศาสตรI คณิตศาสตรIเทคโนโลยี และสิ่งแวดลpอม (SMTE) หpองเรียน

ปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปxที่ ๒ จำนวน ๒ หpองเรียนเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรI หpองเรียนปกติ

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖ หpองเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตรI คณิตศาสตรI สำหรับ             

การพัฒนาทักษะดpานวิทยาศาสตรI เริ่มตั้งแต3การจัดค3ายทักษะวิทยาศาสตรIใหpกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตpนทุกคน และจัดค3ายโครงงานวิทยาศาสตรIใหpกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปxที่ ๔ สำหรับหpองเรียนปกติ       

ในทุกระดับชั ้นเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรIเป~นวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรขั ้นพื ้นฐาน นอกจากนี้โรงเรียน               

มีโครงการ/กิจกรรมที่ส3งเสริมศักยภาพนักเรียนสู3ความเป~นเลิศ มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตรIใหpนักเรียน 

ทุกคนไดpแสดงความสามารถดpานวิทยาศาสตรI มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาคpนควpาและสรpาง

องคIความรูpดpวยตนเอง (IS1) การสื่อสารและการนำเสนอ และการเผยแพร3สู3ชุมชน (IS2- IS3) ซึ่งกิจกรรม
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ดังกล3าว ส3งเสริมใหpนักเรียนมีศักยภาพดpานการวิจัยและสรpางนวัตกรรม ส3งผลใหpนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง       

มีผลงานดpานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐIทางวิทยาศาสตรIท่ีมีความโดดเด3นและเป~นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

 วัตถุประสงคZของวิธีหรือแนวทางท่ีเปMนเลิศ 

๑. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูpเรียนใหpมีผลงานท่ีเกิดจากกระบวนการคิด ใหpมีผลงานดpาน                

การผลิตนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐIทางวิทยาศาสตรI 

๒. เพ่ือเผยแพร3ผลงานของผูpเรียนดpานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐIทางวิทยาศาสตรIในเวที 

ระดับนานาชาติ 

 เป}าหมาย 

  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนรpอยละ ๒๐ มีผลงานดpานการคิดรายวิชา IS  

๒. นักเรียนรpอยละ ๑๐ มีผลงานดpานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐIทางวิทยาศาสตรI 

๓. นักเรียนมีผลงานท่ีไดpรับการเผยแพร3และยอมรับในเวทีระดับชาติ 

๔. นักเรียนมีผลงานท่ีไดpรับการเผยแพร3และยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ 

  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีทักษะดpานการคิดสูงข้ึน 

๒. นักเรียนมีผลงานดpานนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐIทางวิทยาศาสตรIท่ีไดpรับการเผยแพร3และ 

ยอมรับในระดับชาติข้ึนไปสูงข้ึน 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงแนวทางปฏิบัติที่เปPนเลิศ 
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๓. ผลลัพธZ/ผลการดำเนินการ 

๑. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปxท่ี ๒ และมัธยมศึกษาปxท่ี ๕ มีผลงานท่ีแสดงถึงทักษะ 

ดpานการคิด คิดเป~นรpอยละ ๑๐๐ จำนวน ๓๒๕ เร่ือง ในปxการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปxท่ี ๒ และ มัธยมศึกษาปxท่ี ๕ มีผลงานดpานนวัตกรรมและ 

ส่ิงประดิษฐIทางวิทยาศาสตรI คิดเป~นรpอยละ ๑๕.๐๑ จำนวน ๔๙ เร่ือง ในปxการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓. มีผลงานท่ีไดpรับการเผยแพร3และยอมรับในเวทีระดับชาติ (ดpวยสถานการณIการแพร3 

ระบาดของโควิด-๑๙ จึงไม3มีผลลัพธIการเผยแพร3และแข3งขันในระดับชาติในปxการศึกษา ๒๕๖๓) 

๔. นักเรียนท่ีไดpรับการเผยแพร3และยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ คิดเป~นรpอยละ ๐.๑๐   

(ดpวยสถานการณIการแพร3ระบาดของโควิด-๑๙ จึงมีผลลัพธIการแข3งขันในระดับนานาชาติ ในปxการศึกษา 

๒๕๖๓ เพียงรายการเดียว) 

เมื ่อดำเนินการตามขั ้นตอนของ “โรงเรียนส3งเสริมนักเรียนดpานนวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐI                 

ทางวิทยาศาสตรI” ทำใหpนักเรียนมีทักษะดpานการคิดสูงขึ้น นักเรียนมีผลงานดpานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐI

ทางวิทยาศาสตรIที่ไดpรับการเผยแพร3และยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติสูงขึ้น ส3งผลต3อสถานศึกษา 

คือ โรงเรียนไดpรับการยอมรับจากหน3วยงานภายนอก จึงมีหน3วยงานต3างๆ มาขอเขpาศึกษาดูงาน ทั้งงานในฝvาย

บริหารวิชาการ กลุ 3มสาระการเรียนรู p และโครงการหpองเรียนพิเศษต3างๆ อย3างต3อเนื ่อง และไดpรับเชิญ            

จากหน3วยงานภายนอกใหpนำเสนอผลงานความสำเร็จ โรงเรียนส3งเสริมนักเรียนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐI       

ทางวิทยาศาสตรI ต้ังแต3ปxพ.ศ.๒๕๕๙ – ป¬จจุบัน  
 

๔. ปnจจัยเก้ือหนุน/ปnจจัยแหWงความสำเร็จ 

  โรงเร ียนสงวนหญิงบร ิหารงานโดยม ีระบบบร ิหารแบบ SY STEP กระจายอำนาจ                  

การบริหารงานส3งเสริมใหpผู pรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ตามกระบวนการ “โรงเรียนส3งเสริมนักเรียน        

ดpานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐIทางวิทยาศาสตรI” ดำเนินการไดpอย3างอิสระ มีทีมงานที่เขpมแข็ง มีการสนับสนุน

ดpานงบประมาณที่เพียงพอและมีนักเรียนที่มีความพรpอม โดยที่ทุกภาคส3วนมีส3วนร3วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

ส3งผลใหpผูpเรียนมีผลงานเชิงประจักษI 
 

๕. แนวทางการพัฒนาให@ย่ังยืน 

  โรงเรียนสงวนหญิงใชpกระบวนการ PDCA มาขับเคลื่อนในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามกระบวนการ “โรงเรียนส3งเสริมนักเรียนดpานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐIทางวิทยาศาสตรI” โดยในแต3ละ

ข้ันตอนของการดำเนินกิจกรรมย3อยมีการกำกับ นิเทศ และติดตามเพ่ือนำผลมาพัฒนาในปxต3อไปอย3างต3อเน่ือง 
 

๖. การเปMนต@นแบบให@กับหนWวยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลท่ีได@รับ 

 ผลจากการดำเนินการ “โรงเร ียนส3งเสร ิมนักเร ียนดpานนวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐI                   

ทางวิทยาศาสตรI” ทำใหpนักเรียนมีผลงานดpานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐIทางวิทยาศาสตรIที่ไดpรับการเผยแพร3

และยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติสูงข้ึน ส3งผลใหpโรงเรียนไดpรับการยอมรับจากหน3วยงานภายนอก  

๗๗ 
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 โดยมีหลักฐานแสดงการเป~นตpนแบบใหpกับหน3วยงานภายนอก ดังน้ี  

๑. การเขpาศึกษาดูงานของหน3วยงานต3างๆ ท้ังระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา   

ศึกษาดูงานโครงการหpองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรI ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. (SMART CLASS) ไดpแก3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท เป~นตpน  

๒. การเขpาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS ไดpแก3 เครือข3ายส3งเสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดลำพูน โรงเรียนกะเปอรIวิทยา จังหวัดระนอง โรงเรียนสายบุรี             

(แจpงประชาคาร) จังหวัดป¬ตตานี   

๓. ไดpรับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหpร3วมแลกเปล่ียน 

เรียนรูpกับนิทรรศการ การแสดงผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ “สรpางเด็กไทย ๔.๐” การศึกษาไรpพรหมแดน  

๔. ผลงานนักเรียนท่ีไดpรับ ในระดับนานาชาติ ในปxการศึกษา ๒๕๖๑ ไดpแก3  

๔.๑  รางวัล Honorable Award สาขา Environmental Quality  

โครงงานโอลิมปnกวิชาการ ๒๕๖๑ (Genius Olympiad) ณ เมืองออสวีโก รัฐนิวยอรIก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

    ๔ .๒  รางว ั ล  Second Prize Physical Science Category โครงงาน

วิทยาศาสตรIระดับอาเซียน The Fourth ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2018   

    ๔.๓  รางว ัล Gold Prize รายการ 7th ASEAN +3 Junior Science Odyssey 

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

ประเทศมาเลเชีย  

    ๔.๔  รางวัล Best of Physical Science และรางวัล Science Project 

Popular vote ในงาน Prime Ministers Science Project Award 2018 และเป ~นต ัวแทนประทศไทย         

เขpาร3วมกิจกรรม Science English Exploration in Korea (SEEK CAMP) ณ เมืองโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใตp 

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

Teenager MakerCamp & Teacher Workshop ณ เขตปกครองตนเองกว3างซีจ pวง (Guangxi Zhuang) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

    ๔.๖  เป~นตัวแทนประเทศไทยเขpาร3วมประชุมวิชาการ GLOBE Learning 

Expedition ณ เมืองโพคารา และเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล  

๕. ผลงานนักเรียนท่ีไดpรับ ในระดับนานาชาติ ในปxการศึกษา ๒๕๖๒ ไดpแก3  

    ๕.๑  เป~นตัวแทนประเทศไทยเขpาร3วมการประกวด Stockholm Junior 

Water Prize 2019 ที ่กรุงสตอกโฮลIม ประเทศสวีเดน ในงาน World Water Week 2019 ระหว3างวันท่ี             

๒๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๖. ผลงานนักเรียนท่ีไดpรับ ในระดับนานาชาติ ในปxการศึกษา ๒๕๖๓ ไดpแก3  

๖.๑  ไดpรับการคัดเลือกจากเครือข3ายเพ่ือการพัฒนาหpองเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตรI คณิตศาสตรI เทคโนโลยี และสิ่งแวดลpอม (SMTE) กลุ3มภาคกลางตอนล3าง เขpาร3วมการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอโครงงาน เร่ือง “Egg Stage Mosquitoes Control from Balm mint  

๗๘ 

Extraction along with Water Quality Improvement” ในเวที The 1st International Conference 

For Students in Science And Innovation” เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 



 ๘๖   

๗. ภาคผนวก (รWองรอย หลักฐาน ภาพถWาย ช้ินงาน ฯลฯ) 

ผลงานระดับนานาชาติ ในปeการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๙ 



 ๘๗ 

ผลงานระดับนานาชาติ ในปeการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลงานระดับนานาชาติ ในปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 



 ๘๘   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
� คำส่ังแต3งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปxการศึกษา ๒๕๖๔ 

� คำส่ังแต3งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาปxการศึกษา ๒๕๖๔ 

� มาตรฐานสถานศึกษา/ค3าเป�าหมายของสถานศึกษา 

� หลักฐานขpอมูลสำคัญ หรือเอกสารอpางอิงต3างๆ แบบย3อๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๙ 

                

     

คำส่ังโรงเรียนสงวนหญิง 

ท่ี  ๓๗/๒๕๖๕ 

เร่ือง  แตWงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปeการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุใหpการประกันคุณภาพการศึกษาเป~นส3วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดใหpสถานศึกษาและหน3วยงานตpนสังกัดตpองดำเนินการอย3าง

ต3อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส3วนของการประกัน

คุณภาพภายในน้ัน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง กำหนด

หลักเกณฑIและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ ระบุใหp

สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป~นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย

ยึดหลักการมีส3วนร3วมของชุมชนและหน3วยงานที่เกี่ยวขpองทั้งภาครัฐและเอกชน และจากมติที่ประชุมของ

คณะรัฐมนตรีที ่ไดpใหpความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และไดpมีการประกาศใหpใชp

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเป~นหลักในการเทียบเคียง

สำหรับสถานศึกษา หน3วยงานตpนสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา        

ในการพัฒนา ส3งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเพ่ือใหpการดำเนินงาน

ดังกล3าวเป~นไปอย3างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงขอแต3งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต3อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน@าท่ี  มีหนpาท่ี  ใหpคำปรึกษา  แนะนำ  และอำนวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติงาน ประกอบดpวย 

  ๑.๑ นายตรัยพงษI เข็มเพ็ชร  ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางศุภานัน  เอกธีรธรรม  รองประธานกรรมการ 

       ๑.๓ นางกรชศา  เพชรปภาสิน  กรรมการ 

  ๑.๔ นายโยธิน  พูลกำลัง   กรรมการ 

  ๑.๕ นางสาวเนตรดาว ล้ำสุขดี   กรรมการ        

                     ๑.๖ นางสาวนิสา  จุลโพธ์ิ   กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง มีหน@าท่ี ศึกษาขpอมูล

เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและตัวบ3งชี้รายมาตรฐานที่ไดpรับมอบหมาย รวบรวม วิเคราะหIขpอมูล และจัดทำ

ขpอมูลสารสนเทศใหpมีความสอดคลpองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนสงวนหญิง เพื่อพรpอมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปx ๒๕๖๔

ประกอบดpวย 

๘๒ 



 ๙๐   

มาตรฐานด@านผู@เรียน 

         ๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู@เรียน 

  ๑) นายโยธิน  พูลกำลัง  ประธานกรรมการ 

  ๒) นางสาวนริศตา ดpวงตpอย  รองประธานกรรมการ   

  ๓) นางสาวสมฤดี  แจpงข3าว  กรรมการ 

  ๔) นางสาวชนทิชา เชิดตระกูล กรรมการ 

  ๕) นางปรัศนียา  เทียนไชย กรรมการ 

  ๖) นายศุภชาติ  อ่ิมเกษม  กรรมการ 

  ๗) นายธนวัฒนI  นาคเอก  กรรมการ 

  ๘) นางสาวสุพาภรณI บุญรักษI  กรรมการ 

  ๙) นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒนIพงศI กรรมการ 

  ๑๐) นางลำดวน  บุญรังษี  กรรมการ 

  ๑๑) นางสาวสุหรรษา คงมีชนมI กรรมการ 

  ๑๒) นางกฤติยา        เหมรี  กรรมการ 

  ๑๓) นางสมพิศ  เล็กถวิลวงศI กรรมการ 

  ๑๔) นางสาวชมัยพร แกpวปานกัน กรรมการ 

  ๑๕) นางสาวพจนา บัวกระสินธุI กรรมการ 

  ๑๖) นายสันติชัย  บุญรักษI  กรรมการ 

  ๑๗) นายภัทรพล  พุ3มเข็ม  กรรมการ 

  ๑๘) นางสาววิภวาณี ชำนาญศิลป� กรรมการ 

  ๑๙) นางสาวสิริลักษณI แสงศิลา  กรรมการ 

  ๒๐) นางสาวอรนุช แมpนเทวฤทธ์ิ กรรมการ 

  ๒๑) นางสาววราวรรณ จันชัง  กรรมการ 

๒๒) นางสาวดารารัตนI ทองโชติ  กรรมการ 

๒๓) นายชนะชล  บัวทอง  กรรมการ  

  ๒๔) นางสาวสุกัญญา แอสมจิตตI กรรมการ   

  ๒๕) นางสาวศิริลักษณI ล้ิมไพบูลยI กรรมการ   

  ๒๖) นางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภ  กรรมการ  

  ๒๗) นางสาวมลฑิรา ศรีศักดา  กรรมการ 

  ๒๘) นางสาวกฤษณา วิรุฬหIพจนI กรรมการ   

  ๒๙) นายสุรัตนI  ชุ3มทอง  กรรมการ 

  ๓๐) นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา กรรมการ 

๓๑) นางสาวน้ำทิพยI ใจแจpง  กรรมการ 

๘๓ 



 ๙๑ 

๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู@เรียน (ตWอ)  

  ๓๒) นางสาวมาณิการI พรหมสุข กรรมการ 

  ๓๓) นายธนันพัชญI ตันติคงพันธI กรรมการ 

  ๓๔) นายสมัชญI  ศรีจันทรIทับ กรรมการ 

๓๕) นายเมธา  โกมุกพันธI กรรมการ   

  ๓๖) นายเสกสรรคI นาเอก  กรรมการ 

  ๓๗) นางสาวกวินตา ศรีชัย  กรรมการ   

  ๓๘) นางสาวชญานุตนI เฮงตระกูล กรรมการ 

๓๙) นางพรทิพยI  บุญลือ  กรรมการ   

  ๔๐) นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลยIพานิช กรรมการ 

  ๔๑) นายประยุทธI ขำพิจิตร  กรรมการ 

  ๔๒) นางสาวสิริรัตนI คงเปxย  กรรมการ 

  ๔๓) นางสาวอัญชลิกา พวงดอกไมp กรรมการ 

๔๔) นางสาวปาณิสรา พวงบุปผา กรรมการ 

๔๕) นายสุวัฒนI  เสนาะพิณ กรรมการ 

  ๔๖) นางสาวอุรศา ขุนสังวาลยI กรรมการ 

๔๗) นางสาววรีญา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

๔๘) นางสาวอภิรดี ศรีวิพัฒนI กรรมการ 

  ๔๙) นางสาวศิวนาถ หpวยหงษIทอง กรรมการ 

๕๐) นางสาวเพ็ญลดา ทูpไพเราะ กรรมการและเลขานุการ  

  ๕๑) นางสาวศิริรัตนI ยอดย่ิง  กรรมการและผูpช3วยเลขานุการ 

  ๕๒) นางมนัสนันทI เนตรสว3างวิชา กรรมการและผูpช3วยเลขานุการ 
 
 

 ๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๑) นางศุภานัน  เอกธีรธรรม ประธานกรรมการ 

  ๒) นางสาวเนตรดาว ล้ำสุขดี  รองประธานกรรมการ 

  ๓) นางทิพยารัตนI ดนุไทย  รองประธานกรรมการ 

  ๔) นางสาววัสนันทI ประจงการ กรรมการ 

  ๕) นางน้ำคpาง  แอสมจิตตI กรรมการ 

  ๖) นายยอดชาย  ขุนสังวาลยI กรรมการ 

  ๗) นายเขมินทI  อุ3นศิริ  กรรมการ 

  ๘) นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ กรรมการ 

 

๘๔ 



 ๙๒   

 ๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตWอ) 

๙) นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารยI กรรมการ 

  ๑๐) นางสาวณัฏฐนันทI ศรีเงินงาม กรรมการ 

  ๑๑) นายทรงศักด์ิ โชติช3วง  กรรมการ 

  ๑๒) นางมนตIทิพยI แกpวเจริญ กรรมการ 

  ๑๓) นางสาวอินทิรา เกตุอินทรI กรรมการ 

  ๑๔) นายชนินทรI  ชโลธร  กรรมการ    

  ๑๕) นางสาวฉันทนา บุญมาก  กรรมการ  

  ๑๖) นางสาวระวีวรรณ วีระเทศ  กรรมการ 

  ๑๗) นายโสภณ  ผาปาน  กรรมการ   

  ๑๘) นางสาวจิตติมา กิจสังสรรคIกุล กรรมการ 

  ๑๙) นางสาววรรณภรณI  เฉิดฉวีวรรณ กรรมการ  

  ๒๐) นางสาวโชติกา ศรีคำไทย กรรมการ 

  ๒๑) นางกุลิสรา  ไลpทอง  กรรมการ 

  ๒๒) นางนิลาวรรณ สุวรรณมณี กรรมการ 

  ๒๓) นางสาวกัญญภัทร    แสงดาว  กรรมการ 

  ๒๔) นางสาวภัทราภรณI รัตนวงศา กรรมการ 

  ๒๕) นางสาวพิมณภัทรI วราพรวุฒิพงศI กรรมการ   

  ๒๖) นายชนาธิวัฒนI สืบศักด์ิ  กรรมการ 

  ๒๗) นางสาวป¬ญจพร ซังยืนยง  กรรมการ   

  ๒๘) นางสาวณัฐชา เทียนศรี  กรรมการ 

  ๒๙) นางสาวหทัยรัตนI ทองโสภา กรรมการ 

  ๓๐) นางสาววัชราพร ฟองจันทรI กรรมการ 

  ๓๑) นายเฉลิมพร แตงโสภา กรรมการ 

  ๓๒) นางสาวกมลลักษณI  เพ็งดำ  กรรมการ 

  ๓๓) นางสาวจิรสุดา เช่ียวชาญ กรรมการ 

  ๓๔) นายธฤต  จันทรIสุวรรณ กรรมการ 

  ๓๕) นายอรรถสิทธ์ิ สุพรรณพิทักษI กรรมการ 

  ๓๖) นางภาพตะวัน    ล3ามแขก  กรรมการ 

  ๓๗) นางสาวภาวิณี สุวรรณประทีป กรรมการ 

  ๓๘) นางสาวชุลีพร จันทรIเชียงศรี กรรมการ  

  ๓๙) นางสาวอริศา พวงดอกไมp กรรมการ 

 

๘๕ 



 ๙๓ 

 ๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตWอ) 

  ๔๐) นางสาวฉัตรสิรี คันธฐากูร กรรมการ 

  ๔๑) นางสาวนิภาพร       ยาทิพยI  กรรมการ   

  ๔๒) นางสาววิไลวรรณ คงเปxย  กรรมการ  

  ๔๓) นางสาวเจนจิรา คำบัวโคตร กรรมการ  

๔๔) นายอภิสิทธ์ิ  ผาสุโพธ์ิ  กรรมการ 

  ๔๕) นางแพร  สมใจเพ็ง กรรมการและเลขานุการ  

๔๖) นางสาววิรตา โพธ์ิศรี  กรรมการและผูpช3วยเลขานุการ 

 

 ๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ 

  ๑) นางกรชศา  เพชรปภาสิน ประธานกรรมการ 

  ๒) นางสาววนิดา  สวนดอกไมp รองประธานกรรมการ 

  ๓) นางสาวฐิตารียI เทียนสุทัศนI รองประธานกรรมการ 

  ๔) นางสาววัสนันทI ประจงการ กรรมการ 

  ๕) นางสาวปาจรียI รัตนวิเชียร กรรมการ  

  ๖) นางสาวพัชรี  ชมจันทึก กรรมการ 

  ๗) นางสาวขณิศรา ตpนสอน  กรรมการ 

๘) นางสาวบุญสม ศรีศักดา  กรรมการ 

  ๙) นางศุภลักษณI  ขุนสังวาลยI กรรมการ  

  ๑๐) นางอารีรัตนI  เอ่ียมมี            กรรมการ 

  ๑๑) นางสาวณปภัช พลฤทธ์ิ  กรรมการ 

  ๑๒) นางสาวมณฑนา รัตนบุรี  กรรมการ 

  ๑๓) นายธเนศ  สมาลาวงษI กรรมการ 

  ๑๔) นางสุภาพันธI โทณผลิน กรรมการ 

  ๑๕) นายนรินทรI  รักนุpย  กรรมการ 

  ๑๖) นายสุชาติ  ผลภาษี  กรรมการ 

  ๑๗) นางสุภัทรา  บุญญสิทธ์ิ กรรมการ 

  ๑๘) นางสาวเกษราภรณI สุระ  กรรมการ 

  ๑๙) นางสาวบุษบา น้ำคpาง  กรรมการ 

๒๐) นายพรรณพงศI สมจิตตI  กรรมการ 

  ๒๑) นางสาวศิริพร ศรีสุข  กรรมการ 

  ๒๒) นางประภา  ธีระเสถียร กรรมการ 

  ๒๓) นางวรกิจ  วุฒิชัย  กรรมการ 

๘๖ 



 ๙๔   

 ๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ (ตWอ) 

๒๔) นางสาวจิตติมา ดมหอม  กรรมการ 

  ๒๕) นางสาวศุภจินตI มีมุข  กรรมการ 

  ๒๖) นางสุพรพรรณ ฮกฮ้ัว  กรรมการ 

  ๒๗) นางสาวพิมพIชนก พรหมจรรยI กรรมการ 

  ๒๘) นายวุฒิจักษณI สิงหIบุตร  กรรมการ 

  ๒๙) นางสาวกาญจนา เกิดเอ่ียม กรรมการ   

  ๓๐) นางสาวพัชรี นpอยเพ็ง  กรรมการ  

  ๓๑) นายอานันทI  นกดำ  กรรมการ  

  ๓๒) นางสาวชนิษฎา  นุ3มอ3อน  กรรมการ 

  ๓๓) นางสาวจุฑารัตนI  เข็มเงิน  กรรมการ 

  ๓๔) นางชมพูนุท  เบญจกุล กรรมการ 

  ๓๕) นางสาวนพวรรณ  วิจิตรบรรจง กรรมการ 

  ๓๖) นางสาวบุณยนุช อินทรIสวาท กรรมการ 

  ๓๗) นางสาวธนันญดา ศรีโมรา  กรรมการ   

  ๓๘) นายพาสุโข  โขสุมา  กรรมการ 

  ๓๙) นางสาวจริญญา  นาระกันทา กรรมการ 

  ๔๐) นางสาวฐาปนียI พลเสน  กรรมการ 

๔๑) นางสาวจุฑามาศ แป�งแจpง  กรรมการ   

  ๔๒) นางสาวชนากานตI วัชเรนทรIสุนทร กรรมการ 

  ๔๓) นางสาวฉัตรกานตI  วัฒนาดิลกชาติกุลกรรมการ 

  ๔๔) นางสาวสหัทยา หอมฟุ�ง  กรรมการ 

  ๔๕) นางสาวสุภาภรณI อยู3ประยงคI กรรมการ 

๔๖) นางสาวพนิดา ดอกไมpศรีจันทรI กรรมการ 

     ๔๗) นางสาวธัญจิรา ทองมาก  กรรมการ  

  ๔๘) นางสาวเมทินี พันธุ  กรรมการ  

  ๔๙) นางทินันยา  โพธ์ิน้ำเท่ียง กรรมการ  

๕๐) นางสาวกัญญภรณI เล่ือยไธสงคI กรรมการ  

  ๕๑) นางกสิวรรณ วิเชียรศรี กรรมการ  

  ๕๒) นางสาวพุทธชาด พลเสน  กรรมการ   

  ๕๓) นางสาวเสาวรส สุวรรณเพ็ชรI กรรมการ 

  ๕๔) นางสาวภัทรานี ชัยศรี  กรรมการ 

   

๘๗ 



 ๙๕ 

 ๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ (ตWอ) 

  ๕๕) นางสาวเพทาย สอแอง  กรรมการ  

  ๕๖) นางสาวกัลยารัตนI สุขเจริญฤทธI กรรมการ 

๕๗) นายประภากร อpนพงษI  กรรมการ 

  ๕๘) นางวาสนา  อ่ิมสมบัติ กรรมการและผูpช3วยเลขานุการ 

  ๕๙) นางสาวสุพัตรา หมอยาดี กรรมการและผูpช3วยเลขานุการ 

 
๓. คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานเพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา         

และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มีหน@าท่ี ประสานงาน รวบรวม จัดทำการดำเนินงานเพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ

จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกอบดpวย 
  ๑) นางสาวนิสา  จุลโพธ์ิ  ประธานกรรมการ 

  ๒) นายรณภณ   เนตรสว3างวิชา กรรมการ 

  ๓) นางทิพยารัตนI ดนุไทย  กรรมการ 

  ๔) นางสาวนริศตา ดpวงตpอย  กรรมการ 

  ๕) นางสาวนิตยา  ช3วงชิต  กรรมการและเลขานุการ 
 

ขอใหpผูpท่ีไดpรับการแต3งต้ังดังกล3าว ปฏิบัติหนpาท่ีตามท่ีไดpรับมอบหมายอย3างเต็มความรูp ความสามารถ 

ท้ังน้ี ต้ังแต3วันท่ี ๙ กุมภาพันธI พ.ศ.๒๕๖๕ เป~นตpนไป 

 

ส่ัง  ณ วันท่ี ๙ กุมภาพันธI พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

                     

  (นายตรัยพงษI  เข็มเพ็ชร) 

                                                             ผูpอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 

 

 

 

 

 
 

 

๘๘ 



 ๙๖   

 

 

 

                            ประกาศ โรงเรียนสงวนหญิง 

 เร่ือง แต3งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

ตามที่มีประกาศใชpกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป�าหมายและยุทธศาสตรIในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย

ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหpปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ของทุกระดับก3อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต3อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ใหpใชp

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เมื ่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำเป~นตpองปรับปรุง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหpสอดคลpองกัน พรpอมทั้งกำหนดใหpสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         

จัดใหpมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย3างนpอยปxการศึกษาละ 

๑ ครั้ง พรpอมทั้งจัดทำรายงานผลและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชpประโยชนIในการ

ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาน้ัน 

 เพื่อใหpการดำเนินงานเป~นไปดpวยความเรียบรpอย โรงเรียนสงวนหญิงจึงประกาศแต3งตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

๑. นางวรพร พรหมใจรักษI ผูpแทนกรรมการสถานศึกษา  ท่ีปรึกษา 

๒. นายไพรัช ธรรมวิชิต ผูpแทนกรรมการสถานศึกษา  ท่ีปรึกษา 

๓. นายตรัยพงษI  เข็มเพ็ชร ผูpอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง  ประธานกรรมการ 

๔. นางศุภานัน  เอกธีรธรรม รองผูpอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง รองประธานกรรมการ 

๕. นางกรชศา เพชรปภาสิน รองผูpอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ 

๖. นายโยธิน   พูลกำลัง  รองผูpอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ 

๗. นายจิรวัฒนI  บุญครอง ศึกษานิเทศกI สพม.สุพรรณบุรี  กรรมการ 

๘. นางอินทิรา   เกตุอินทรI ควบคุมภายใน    กรรมการ 

๙. นางสาวนิสา  จุลโพธ์ิ  หัวหนpางานประกันคุณภาพ           กรรมการและเลขานุการ 

ใหpคณะกรรมการท่ีไดpรับการแต3งต้ัง ปฏิบัติหนpาท่ีท่ีไดpรับมอบหมายใหpเป~นไปดpวยความเรียบรpอย            

มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชนIของทางราชการเป~นสำคัญ 

ท้ังน้ี ต้ังแต3บัดน้ีเป~นตpนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 

 (นายตรัยพงษI  เข็มเพ็ชร)  

                                                           ผูpอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

๘๙ 

หมายเหตุ ๑. สถานการณIปกติใหpคณะกรรมการฯ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ณ สถานศึกษา 

  ๒. สถานการณIแพร3ระบาดของโควิด-๑๙ สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ  

      ภายในในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสม 

 



 ๙๗ 

 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง การใช@มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

โดยที ่มีประกาศใชpกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป�าหมายและยุทธศาสตรIในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย

ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหpปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ของทุกระดับก3อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต3อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ใหpใชp

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เมื ่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำเป~นตpองปรับปรุง

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหpสอดคลpองกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกpไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙  

(๓) ไดpกำหนดการจัดระบบ โครงสรpาง และกระบวนการจัดการศึกษาใหpยึดหลักที่สำคัญขpอหนึ่ง คือ มีการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ใหp

หน3วยงานตpนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหpมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหpถือว3าการประกัน

คุณภาพภายในเป~นส3วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตpองดำเนินการอย3างต3อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน

ประจำปxเสนอต3อหน3วยงานตpนสังกัด หน3วยงานที่เกี่ยวขpอง และเปnดเผยต3อสาธารณชน เพื่อนำไปสู3การพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห3งพระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ         

พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกpไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหpใชpมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบ

กับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสงวนหญิง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 

๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนสงวนหญิง จึงประกาศใหpใชpมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง เพื่อใชpเป~นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส3งเสริมและกำกับ

ดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  
 

             ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน กุมภาพันธI พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

                      (นายตรัยพงษI  เข็มเพ็ชร) 

                       ผูpอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

๙๐ 



 ๙๘   

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง 

แนบท@ายประกาศโรงเรียนสงวนหญิง ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธZ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เร่ือง การใช@มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง         

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

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได@แกW 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูpเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูpเรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคIของผูpเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนpนผูpเรียนเป~นสำคัญ 

 

โรงเรียนสงวนหญิง ไดpกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนสงวนหญิงที ่มีความสอดคลpองกับมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเพื ่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใชpเป~นแนวทางในการพัฒนา ส3งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล 

และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดpวย มาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ3งช้ี 

ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู@เรียน  

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู@เรียน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๑ มีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทยตามเกณฑI 

               ของแต3ละระดับช้ัน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๒ มีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาต3างประเทศ 

               ตามเกณฑIของแต3ละระดับช้ัน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๓ มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑIของแต3ละระดับช้ัน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหI คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกpป¬ญหา  

ตัวบ3งช้ี ๑.๕ มีความสามารถในการสรpางนวัตกรรม  

ตัวบ3งช้ี ๑.๖ มีความสามารถในการใชpเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ตัวบ3งช้ี ๑.๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ตัวบ3งช้ี ๑.๘ มีความรูp ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 

 

 

 

๙๑ 



 ๙๙ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู@เรียน (ตWอ) 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคZของผู@เรียน  

ตัวบ3งช้ี ๑.๙ การมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ตัวบ3งช้ี ๑.๑๐ ความภูมิใจในทpองถ่ินและความเป~นไทย  

ตัวบ3งช้ี ๑.๑๑ การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย  

ตัวบ3งช้ี ๑.๑๒ สุขภาวะทางร3างกาย และจิตสังคม  

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ตัวบ3งช้ี ๒.๑ การมีเป�าหมาย วิสัยทัศนI และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

ตัวบ3งช้ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

ตัวบ3งช้ี ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนpนคุณภาพผูpเรียนรอบดpานตามหลักสูตร 

                สถานศึกษาและทุกกลุ3มเป�าหมาย  

ตัวบ3งช้ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหpมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ตัวบ3งช้ี ๒.๕ จัดสภาพแวดลpอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูp 

                อย3างมีคุณภาพ  

ตัวบ3งช้ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 

                เรียนรูp  

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ  

ตัวบ3งช้ี ๓.๑ จัดการเรียนรูpผ3านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

                นำไปประยุกตIใชpในชีวิตไดp  

ตัวบ3งช้ี ๓.๒ ใชpส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล3งเรียนรูpท่ีเอ้ือต3อการเรียนรูp  

ตัวบ3งช้ี ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

ตัวบ3งช้ี ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูpเรียนอย3างเป~นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูpเรียน  

ตัวบ3งช้ี ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูpและใหpขpอมูลสะทpอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

                การจัดการเรียนรูp  

 

 

 

 

 

๙๒ 



 ๑๐๐   

 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง การกำหนดคWาเป}าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง 

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

โดยที ่มีประกาศใชpกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป�าหมายและยุทธศาสตรIในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย       

ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหpปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก       

ของทุกระดับก3อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต3อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ใหpใชp

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เมื ่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำเป~นตpองปรับปรุง

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหpสอดคลpองกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกpไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙  

(๓) ไดpกำหนดการจัดระบบ โครงสรpาง และกระบวนการจัดการศึกษาใหpยึดหลักที่สำคัญขpอหนึ่ง คือ มีการ

กำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ใหp

หน3วยงาน ตpนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหpมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหpถือว3าการประกัน

คุณภาพภายในเป~นส3วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตpองดำเนินการอย3างต3อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน

ประจำปxเสนอต3อหน3วยงาน ตpนสังกัดหน3วยงานที่เกี่ยวขpอง และเปnดเผยต3อสาธารณชน เพื่อนำไปสู3การพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

 เพื่อใหpการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสงวนหญิง มีคุณภาพและไดpมาตรฐาน 

โรงเรียนจึงไดpกำหนดค3าเป�าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนสงวนหญิง ตามเอกสารแนบทpายประกาศนี้ เพื่อเป~นเป�าหมายในการพัฒนา ส3งเสริม สนับสนุน กำกับ

ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

             ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน กุมภาพันธI พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 
 

                      (นายตรัยพงษI  เข็มเพ็ชร)  

                      ผูpอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 

๙๓ 



 ๑๐๑ 

การกำหนดคWาเป}าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง 
 

แนบท@ายประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง ให@ใช@มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง 

ฉบับลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธZ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน/ตัวบFงชี ้
คFาเปSาหมาย (ปUการศึกษา) ระดับ

คุณภาพ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู"เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู"เรียน 

ตัวบ;งชี้ ๑.๑ มีความสามารถในการอ;าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ตามเกณฑ>ของแต;ละระดับชั้น ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๒ มีความสามารถในการอ;าน เขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ>ของแต;ละระดับชั้น ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๓ มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ>ของแต;ละระดับชั้น ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห> คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น      

                  และแกEปmญหา 
๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๕ มีความสามารถในการสรEางนวัตกรรม ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๖ มีความสามารถในการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑..๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๘ มีความรูE ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต;องานอาชีพ ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะที่พึงประสงคKของผู"เรียน   

ตัวบ;งชี้ ๑.๙ การมีคุณลักษณะและค;านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๑๐ ความภูมิใจในทEองถิ่น และความเป^นไทย ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๑๑ การยอมรับที่จะอยู;ร;วมกันบนความแตกต;างและความหลากหลาย ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๑.๑๒ สุขภาวะทางร;างกาย และจิตสังคม ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู"บริหารสถานศึกษา   

ตัวบ;งชี้ ๒.๑ การมีเปnาหมาย วิสัยทัศน> และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนEนคุณภาพผูEเรียนรอบดEานตามหลักสูตร 

               สถานศึกษาและทุกกลุ;มเปnาหมาย 
๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหEมีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๒.๕ จัดสภาพแวดลEอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต;อการจัดการเรียนรูEอย;างมีคุณภาพ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูE ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน"นผู"เรียนเป_นสำคัญ  

ตัวบ;งชี้ ๓.๑ ครูจัดการเรียนรูEผ;านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

               นำไปประยุกต>ใชEในการดำเนินชีวิต 
๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๓.๒ ครูใชEสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล;งเรียนรูEที่เอื้อต;อการเรียนรูE ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

๙๔ 



 ๑๐๒   

มาตรฐาน/ตัวบFงชี ้
คFาเปSาหมาย (ปUการศึกษา) ระดับ

คุณภาพ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ตัวบ;งชี้ ๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผูEเรียนอย;างเป^นระบบและนำผลมาพัฒนาผูEเรียน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ;งชี้ ๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูEและใหEขEอมูลปnอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

 
หมายเหตุ เกณฑKการประเมินรายมาตรฐานภาพรวมของสถานศึกษา  
 

ระดับสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

๘๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ ๕ (ยอดเยี่ยม) 

๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ ๔ (ดีเลิศ) 

๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ ๓ (ดี) 

๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ ๒ (ปานกลาง) 

๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ ๑ (กำลังพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๕ 



 ๑๐๓ 

หลักฐานข@อมูลสำคัญ หรือเอกสารอ@างอิงตWางๆ แบบยWอๆ 
 

ด@านคุณภาพผู@เรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๖ 

นักเรียนสอบผFานการคัดเลือกโครงการโอลิมปhกวิชาการ 

ศูนยKมหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาวิชาตFางๆ ได"แกF 

คณิตศาสตรK ชีววิทยา เคมี ฟhสิกสK และคอมพิวเตอรK 

 

นักเรียนสอบผFานการคัดเลือกเป_นตัวจริง  

โครงการโอลิมปhกวิชาการ ศูนยKมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ในสาขาคณิตศาสตรK คFาย 2 

นักเรียนมีผลงานรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร"างสรรคKสFงเสริม 

เครือขFายครอบครัวคุณธรรม ระดับจังหวัดสุพรรณบุร ี



 ๑๐๔   

ผลงานท่ีแสดงถึงสุขภาวะทางรWางกายและจิตสังคมจากการสWงเสริมให@ผู@เรียนได@แสดงออกอยWางเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได@รับคัดเลือกให@เปMนเยาวชนต@นแบบ เกWงและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุWนท่ี ๑๑ ประจำปe ๒๕๖๔ 

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รอบระดับประเทศ และเปMนตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี 

ในการเข@าแขWงขันกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๙๗ 

นักเรียนมีผลงานการประกวด 

เดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร"องระดับชาต ิ

เสริมประสบการณK สืบสานสังคีตศิลปmไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ 

ในการ 

 

นักเรียนมีผลงานการประกวดร"องเพลงพระราชนิพนธK  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดสุพรรณบุร ี

 



 ๑๐๕ 

ด@านกระบวนการการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๘ 

สถานศึกษาได"รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระดับ ๓ ดาว โรงเรียนดีต"องมีที่ยืน 

 

สถานศึกษาแกนนำโครงการเครือขFายนวัตกรรมคุณภาพ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

สถานศึกษาเป_นศูนยKความเป_นเลิศโครงการความรFวมมือการจัดการ

เรียนรู"สะเต็มศึกษาระหวFางประเทศไทยและประเทศสิงคโปรK 

 

 

สถานศึกษาทำบันทึกข"อตกลงความรFวมมือ 

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมกับสถานศึกษาในสพม.สุพรรณบุร ี

 

 



 ๑๐๖   

ด@านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ 
 
 

๙๙ 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนK ปUการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ครูได"รับรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู" 

 

 

ครูได"รับรางวัลทรงคุณคFา สพฐ OBEC AWARDS 

ครูผู"สอนยอดเยี่ยม ระดับม.ต"น และ ม.ปลาย 

 

 

ครูได"รับการอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี                    

ให"ดำรงตำแหนFง กรรมการผู"ทรงคุณวุฒิ สสวท. 

 

 


