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แบบเสนอขอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

 
ชื่อผู้ส่งประกวด         โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ประเภทสถานศึกษา        ขนาดกลาง (นักเรียน ๙๗๖ คน) 
ประเภทผลงาน         ด้านวชิาการ 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาวิชาการ หัวไทรบ ารุงราษฎร์ 
ชื่อผลงาน        ปลอด ๐, ร, มส, มผ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” 
 
๑. ความส าคัญของผลงาน 

 ๑.๑ ความส าคัญสภาพปัญหา 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดการศึกษาตามธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวน
กุหลาบ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ตัวแทนจากองค์กรหลักของโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายของโรงเรียนเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทั้งด้านผลผลิต การ
บริการทางการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษา และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
กุหลาบหลวง เป็นเครื่องมือควบคุมก ากับติดตาม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ไปสร้างสรรค์คุณภาพนักเรียนอย่างพร้อมเพรียงและต่อเนื่อง 

  มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง ประกอบด้วยข้อก าหนดในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่เกิดจาก
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ๕ ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ ๑ มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบฯ ผู้มีบทบาทส าคัญได้แก่ ผู้ปกครอง 

 ส่วนที่ ๒ มาตรฐานคุณภาพครูที่ปรึกษาสวนกุหลาบฯ ผู้มีบทบาทส าคัญได้แก่ ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว 
หัวหน้าระดับ และครูที่ท าหน้าที่ในสายบริหารกิจการนักเรียน 

 ส่วนที่ ๓ มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบฯ ผู้มีบทบาทส าคัญได้แก่ ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
และครูที่ท าหน้าที่ในสายบริหารงานวิชาการ 

 ส่วนที่ ๔ มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสวนกุหลาบฯ ผู้มีบทบาทส าคัญได้แก่ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานทุกสายงาน 

 ส่วนที่ ๕ มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ ผู้มีบทบาทส าคัญ ได ้แก่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานทุกสายงาน และครูบุคลากรที่โรงเรียนมอบหมาย 
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 โดยมุ่งให้สถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบเป็นสถานศึกษาแห่งคุณภาพจากการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว 
ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และคณะผู้บริหารสถานศึกษา แล้วหลอมรวมเชื่อมโยงสู่คุณภาพระดับสถานศึกษาและ
เครือข่ายสวนกุหลาบอย่างเป็นระบบ 

 สภาพปัญหา ครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ช่วงว่างเว้นจะประกอบอาชีพรับจ้าง ปล่อยให้บุตรหลานอยู่ตามล าพัง หรืออยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย 
หรือญาติพ่ีน้อง ส่งผลต่อปัญหาครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ และปัญหาการย่าร้ างของผู้ปกครองส่งผลกระทบต่อนักเรียน
โดยตรง ผู้ปกครองออกไปท างานแต่เช้ามืด นักเรียนที่รับผิดชอบตัวเองก็มาโรงเรียนปกติ บางคนขาดความรับผิดชอบ
ขาดเรียนบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการมีเวลาเรียนไม่พอในบางรายวิชาโดยผู้ปกครองไม่ได้รับทราบ หรือทราบก็ต่อเมื่อ
โรงเรียนแจ้งไป หรือปัญหาการหนีเรียนในบางรายวิชา เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการไม่จบ
หลักสูตรตามเวลา โรงเรียนต้องด าเนินการแก้ปัญหาโดยน ามาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง มาเป็นนวัตกรรมเครื่องมือ
ในการแก้ปัญหา เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้บริหาร  และการสัมมนา PLC 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางแก้ปัญหานักเรียนระหว่างโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ ท าให้นักเรียนโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปลอด ๐, ร, มส, มผ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ทุกคนต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

 ๑.๒ แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา 
 สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้ครูผู้สอน  ครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครองเข้าใจถึงแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา บนพ้ืนฐานความรักความผูกพัน ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบ
หลวง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ “ห้องเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการจัดการศึกษาคุณภาพให้เกิดขึ้นเป็น
รูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน โดยฝ่ายบริหาร
สถานศึกษามีนโยบายเชิงลึกเพ่ือค้นหานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนการคิดค านวณการวิเคราะห์ เพ่ือ
ก าหนดแนวทางและด าเนินการแก้ปัญหารายบุคคลรายวิชา ส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ๐, ร, มส
, มผ  ในแต่ละระดับชั้นให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในภาคเรียนนั้นๆ ซึ่งครูที่ปรึกษาจะต้องใช้มาตรฐานคุณภาพครูที่
ปรึกษาสวนกุหลาบฯ คัดกรองนักเรียน เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง  ในส่วนครูผู้สอนจะต้องใช้มาตรฐานครูผู้สอนสวน
กุหลาบฯ วิเคราะห์นักเรียนท าความรู้จักนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับนักเรียน 
มีการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนอย่างจริงจังเพ่ือปรับปรุงพัฒนานักเรียน ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนจะต้องมีการประเมินผลหลังสอนอย่างจริงจังเพ่ือซ่อมเสริมและแก้ปัญหาน าข้อค้นพบมาปรับปรุงวิธีสอน 
โดยวิชาการจะช่วยประสานผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในการด าเนินการสอบแก้ตัว ท างานส่งตามที่
ครูผู้สอนมอบหมายให้เสร็จทันตามเวลา ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน ปัญหาการติด ๐, ร, มส, มผ จะหมดไป ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จบพร้อมรุ่นทุกคน     
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๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 

 ๒.๑  เพ่ือให้ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้บริหาร เห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานความ
รกัความผูกพัน ตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง “ห้องเรียนคุณภาพ” สามารถแก้ปัญหานักเรียนติด ๐, ร, มส, 
มผ ได้ 
 ๒.๒  เพ่ือให้ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้บริหาร เครือข่ายสวนกุหลาบ น ามาตรฐานคุณภาพ
กุหลาบหลวงมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน 
 ๒.๓  เพ่ือให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียน ปลอด ๐, ร, มส, มผ 
 
๓. กระบวนการผลิตผลงาน  หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ๓.๑ การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 
  ๑.  ศึกษา มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” 
  ๒.  วิเคราะหน์ักเรียน  คัดกรองนักเรียน  และประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๓.  การร่วมกันดูแลนักเรียนทุกฝ่ายบนพ้ืนฐานความรักความผูกพัน ตามมาตรฐานคุณภาพ
กุหลาบหลวงเพ่ือให้นักเรียนปลอด ๐, ร, มส, มผ. และนักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลายทุกคน ตามแนวคิดมาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนจากองค์กรหลักของโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย
ของโรงเรียนเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนคุณภาพการ จัด
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทั้งด้านผลผลิต การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษา และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา 
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ผู้ปกครอง 

-นักเรียนปลอด ๐, ร, มส, มผ. 
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จบพร้อมรุ่นทุกคน 

ครูผู้สอนจัดซ่อมเสริม/ส่งงานเพ่ิมเติมโดยครูที่ปรึกษา  
ผู้ปกครอง และงานทะเบียนวัดผลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

 

มาตรฐานคุณภาพ
ครอบครัวสวนกุหลาบฯ 

มาตรฐานคุณภาพการบริหารจดัการศึกษาสวนกุหลาบฯ และมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวน
กุหลาบฯ ผู้มบีทบาทส าคัญได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าบริหารกลุ่มงานวชิาการ งานทะเบียนวัดผล 
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ครูผู้สอน 

วิเคราะห์หลักสูตร 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วางแผนการจัดการเรียนรู้ 

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย 

ประเมินผล   
การเรียนรู้ 

วิเคราะห์นักเรียน 
ท าความรู้จักนักเรียน 

ภาพ  แสดงขั้นตอนการออกแบบผลงาน/นวัตกรรม เพ่ือปลอด ๐, ร, มส, มผ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง”  
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๓.๒ การด าเนินงานตามกิจกรรม (ตามวงจร PDCA)  ดังนี้ 
  

  ๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
      ร่วมประชุมครู และผู้ปกครอง ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช ในการ
ดูแลนักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” เพ่ือให้นักเรียนปลอด ๐, ร, มส, มผ  และนักเรียนจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน  

  ๒.  ขั้นด าเนินการ (Do)   
       มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบฯ 
       ผู้ปกครองดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  และการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน 

     มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบฯ 
       ครูผู้สอน  วิเคราะห์นักเรียนท าความรู้จักนักเรียน วิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้  วางแผนการจัดการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

     มาตรฐานคุณภาพครูที่ปรึกษาสวนกุหลาบฯ 
       ครูที่ปรึกษา  วิเคราะห์นักเรียนท าความรู้จักนักเรียน 

                          มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสวนกุหลาบฯ 
                          ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าบริหารกลุ่มงานวิชาการ งานทะเบียนวัดผล อ านวยความ
สะดวกในการบริหารจัดการ หาแนวทางป้องแก้ปัญหา และการให้ก าลังใจ  

                มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ  
       การสนับสนุนจากเครื่องข่ายผู้ปกครอง  และชุมชน ในการช่วยกันดูแลนักเรียน 

  ๓.  ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน (Check) 

       มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบฯ 
       ผู้ปกครองดูแลนักเรียน กลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด  โดยการติดตามงานที่นักเรียนค้างส่ง  และ
ดูแลนักเรียนให้นักเรียนท างานตามที่ได้มอบหมาย 

     มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบฯ 
       ครูผู้สอน  ประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน  โดยการจัดประเภทนักเรียนเป็น ๒  กลุ่ม  คือ  
กลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี่ยง  โดยนักเรียนกลุ่มเสี่ยงครูผู้สอนจัดสอนซ่อมเสริม  และให้นักเรียนส่งงานเพ่ิมเติม   
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 มาตรฐานคุณภาพครูที่ปรึกษาสวนกุหลาบฯ 
       ครูที่ปรึกษา  คัดกรองนักเรียนโดยการจัดประเภทนักเรียนเป็น ๒  กลุ่ม  คือ  กลุ่มปกติ  
และกลุ่มเสี่ยง โดยนักเรียนกลุ่มเสี่ยงครูที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด  เช่น การสอบถามข้อมูลจากนักเรียน  ครูผู้สอน
เพ่ือสามารถช่วยเหลือนักเรียน  และดูแลนักเรียนให้นักเรียนท างานตามที่ได้มอบหมาย 
       มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสวนกุหลาบฯ 
                          ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าบริหารกลุ่มงานวิชาการ  งานทะเบียนวัดผล ก ากับดูแล
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในการประสานครูผู้สอน  ครูที่ปรึกษา  และผู้ปกครอง   และดูแลนักเรียนให้นักเรียนท างาน
ตามท่ีได้มอบหมาย 

  ๔.  ขั้นสรุปและรายงาน (Action) 
           งานทะเบียนวัดผลสรุปข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลจาก ครูผู้สอน  ครูที่ปรึกษา และ
ผู้ปกครอง   
        

๓.๓  ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   
               ปฏิบัติตามข้ันตอน PDCA เพ่ือให้นักเรียนปลอด ๐, ร, มส, มผ และนักเรียนจบจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง “ห้องเรียนคุณภาพ” 
 

๓.๔  การใช้ทรัพยากร   
        ครูประยุกต์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยเน้นความคุ้มค่าให้เหมาะสมกับนักเรียน  

บริบทของโรงเรียน  และการร่วมมือของผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้บริหาร เครือข่ายสวนกุหลาบ ตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์แบบ 

 
๔.  ผลการด าเนินการ/ผลสมัฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ๔.๑  ผลที่เกิดตามจุดประสงค์ 
                 ๑.  ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้บริหาร เห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานความรัก
ความผูกพัน ตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง “ห้องเรียนคุณภาพ” สามารถแก้ปัญหานักเรียนติด ๐, ร, มส, 
มผ ได้ 
        ๒.  ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้บริหาร เครือข่ายสวนกุหลาบ น ามาตรฐานคุณภาพกุหลาบ
หลวงมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายทุกคน 
          ๓.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียน ปลอด ๐, ร, มส, มผ 
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 ๔.๒  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
                 นักเรียนปลอด ๐, ร, มส, มผ  และนักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายทุกคน ดังตารางผนวกท่ี ๑ – ๔ 
 

๔.๓ ประโยชนที่ได้รับ 
      การร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษา  ครูผู้สอน  ผู้บริหาร รวมถึงชุมชนในการ

ดูแลนักเรียนด้วยแนวทางการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานความรักความผูกพัน ตามมาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” 

 
๕.  ปัจจัยความส าเร็จ 

 การดูแลนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช  ด้วยมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 
ประกอบด้วยข้อก าหนดในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ๕ ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ ๑ มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบฯ ผู้มีบทบาทส าคัญได้แก่ ผู้ปกครอง 

 ส่วนที่ ๒ มาตรฐานคุณภาพครูที่ปรึกษาสวนกุหลาบฯ ผู้มีบทบาทส าคัญได้แก่ ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว 
หัวหน้าระดับ และครูที่ท าหน้าที่ในสายบริหารกิจการนักเรียน 

 ส่วนที่ ๓ มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบฯ ผู้มีบทบาทส าคัญได้แก่ ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
และครูที่ท าหน้าที่ในสายบริหารงานวิชาการ 

 ส่วนที่ ๔ มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสวนกุหลาบฯ ผู้มีบทบาทส าคัญได้แก่ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หัวหน้าบริหารกลุ่มงานวิชาการ  งานทะเบียนวัดผล 

 ส่วนที่ ๕ มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ ผู้มีบทบาทส าคัญ ได้ แก่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หัวหน้าบริหารกลุ่มงานวิชาการ งานทะเบียนวัดผล และชุมชน 

 โดยทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช  มีการปลอด ๐, ร, มส, มผ และนักเรียนจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒  
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๖.  บทเรียนที่ได้รับ ปรับคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไป 

 ๖.๑  บทเรียนที่ได้รับ 
        การดูแลนักเรียนด้วยความรักความผูกพัน  จากทุกภาคส่วน ตั้งแตผู่้ปกครอง  ครูที่ปรึกษา  
ครูผู้สอน  ผู้บริหาร รวมถึงชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนได้ 

 ๖.๒  ปรับคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไป 
                  นอกจากการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง  ให้การปลอด ๐, ร, มส, 
มผ และนักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วควรจัดท าโครงการพัฒนา
นักเรียนตามศักยภาพตามความถนัด  ความสนใจของนักเรียนด้วยมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวงเพ่ือสู่ความเป็น
เลิศ 

 ๖.๓  ข้อควรพึงระวัง 
       ระยะเวลาในการวิเคราะห์นักเรียน และการคัดกรองนักเรียนควรท าให้ทันท่วงที เพ่ือจะได้ดูแล

นักเรียนได้ทันเวลา 

๗.  การเผยแพร่/การได้รับการยกย่อง และ/หรือรางวัลที่ได้รับ  

 ๗.๑  การเผยแพร ่
        เผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปลอด ๐, ร, มส, มผ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” ทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 

 ๗.๒  การได้รับการยกย่อง และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
        ได้รับการยกย่อง ชมเชย จากคณะกรรมการประเมินผู้บริหารจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
         
  

        ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอ 
                       (นางจิตตรา  รัตนบุรี)     
          ต าแหน่ง  หัวหน้าบรหิารกลุ่มงานวิชาการ 
        
       
       ลงชื่อ.............................................................ผู้รับรอง 
                     (นายเกียรติศักดิ์  บุญรวบ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

  



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตารางผนวกท่ี ๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   โดยแยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                     ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 
จ านวน
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย ๓๓๖ ๒๓๖ ๒๘๓ ๒๔๗ ๑๙๖ ๑๐๗ ๒๒๗ ๐ ๐ ๐ ๑๖๓๒ ๒.๗๑ ๑.๐๑ 

คณิตศาสตร์ ๓๐๗ ๑๙๐ ๒๓๙ ๒๗๓ ๒๘๒ ๒๐๐ ๓๒๕ ๐ ๐ ๐ ๑๘๑๖ ๒.๔๗ ๑.๐๓ 

วิทยาศาสตร์ ๕๙๒ ๕๒๐ ๗๐๐ ๔๔๒ ๓๘๘ ๓๑๔ ๒๙๒ ๐ ๐ ๐ ๓๒๔๘ ๒.๗๕ ๐.๙๔ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๕๘ ๗๖๒ ๖๘๙ ๕๒๔ ๔๑๘ ๒๑๙ ๑๕๗ ๐ ๐ ๐ ๔๔๒๗ ๓.๑๖ ๐.๘๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๓๙๑ ๕๔๙ ๔๒๔ ๒๓๗ ๑๐๓ ๑๔ ๒๓ ๐ ๐ ๐ ๒๗๔๑ ๓.๕๐ ๐.๖๔ 

ศิลปะ ๙๕๐ ๑๓๙ ๑๘๔ ๑๑๑ ๑๒๐ ๒๕ ๘๘ ๐ ๐ ๐ ๑๖๑๗ ๓.๓๙ ๐.๘๙ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖๔๑ ๒๖๕ ๓๖๒ ๓๔๑ ๓๐๘ ๑๕๘ ๑๖๘ ๐ ๐ ๐ ๒๒๔๓ ๒.๘๘ ๐.๙๗ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๔๐ ๒๔๖ ๓๘๑ ๔๔๘ ๕๗๑ ๔๔๑ ๕๒๑ ๐ ๐ ๐ ๓๐๔๘ ๒.๓๖ ๑.๐๐ 
Isการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

๒๓๓ ๙๕ ๕๕ ๒๑ ๑๕ ๕ ๒ ๐ ๐ ๐ ๔๒๖ ๓.๕๗ ๐.๖๑ 

รวม ๖๓๑๕ ๒๙๐๗ ๓๒๖๒ ๒๖๒๓ ๒๓๘๖ ๑๔๗๘ ๑๘๐๑ ๐ ๐ ๐ ๒๐๗๗๒ ๒.๙๒ ๐.๙๙ 
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ตารางผนวกท่ี ๒  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   โดยแยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                     ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 
จ านวน
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย ๒๒๐ ๑๙๔ ๑๗๕ ๑๓๑ ๘๘ ๒๗ ๓๒ ๐ ๐ ๐ ๘๖๗ ๓.๐๗ ๐.๘๑ 

คณิตศาสตร์ ๑๗๔ ๑๑๕ ๑๔๒ ๑๕๘ ๑๖๗ ๑๒๓ ๑๑๐ ๐ ๐ ๐ ๙๘๙ ๒.๕๘ ๐.๙๘ 

วิทยาศาสตร์ ๔๓๕ ๓๗๖ ๔๐๗ ๒๕๕ ๑๘๔ ๙๔ ๖๘ ๐ ๐ ๐ ๑๘๑๙ ๓.๐๒ ๐.๘๓ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๙๔๔ ๒๗๕ ๒๐๘ ๑๒๖ ๕๖ ๒๔ ๑๒ ๐ ๐ ๐ ๑๖๔๕ ๓.๕๕ ๐.๖๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๗๗ ๖๖ ๑๕ ๔ ๗ ๐ ๕ ๐ ๐ ๐ ๖๗๔ ๓.๘๘ ๐.๓๙ 

ศิลปะ ๖๙๙ ๖๒ ๗๗ ๒๓ ๗ ๑ ๕ ๐ ๐ ๐ ๘๗๔ ๓.๘๐ ๐.๔๖ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๑๙ ๙๕ ๘๑ ๒๘ ๓๗ ๑๔ ๑๘ ๐ ๐ ๐ ๔๙๒ ๓.๓๒ ๐.๘๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๕๔ ๒๔๖ ๓๙๗ ๒๘๓ ๑๙๔ ๑๐๔ ๑๕๒ ๐ ๐ ๐ ๑๘๓๐ ๒.๘๘ ๐.๙๓ 

Isการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

๑๖๙ ๒๐ ๑๒ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐๕ ๓.๘๖ ๐.๓๓ 

รวม ๓๗๒๒ ๑๔๒๙ ๑๕๐๒ ๑๐๐๘ ๗๔๐ ๓๘๗ ๔๐๒ ๐ ๐ ๐ ๙๑๙๐ ๓.๒๐ ๐.๘๘ 
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ตารางผนวกที่ ๓  สรุปจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จบหลักสูตร  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
                     (สั่งจบ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
 

ชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่จบ ร้อยละนักเรียนที่จบ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ๓๕ ๓๕ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ๓๕ ๓๕ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕ ๓๑ ๓๑ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖ ๓๒ ๓๒ ๑๐๐ 

รวม ๑๗๘ ๑๗๘ ๑๐๐ 
 
 
ตารางผนวกที่ ๔  สรุปจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
                     (สั่งจบ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ) 

 
ชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่จบ ร้อยละนักเรียนที่จบ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ๓๔ ๓๔ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ๓๒ ๓๒ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ๓๒ ๓๒ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 

รวม ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๐๐ 
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มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบฯ 
“ประชุมผู้ปกครอง” 
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มาตรฐานคุณภาพครูที่ปรึกษาสวนกุหลาบฯ  

“ประชุมผู้ปกครอง  และการเยี่ยมบ้าน” 
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มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบฯ 

“จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย” 
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มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสวนกุหลาบฯ  
 และมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ 

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการสวนกุหลาบศึกษา” 

 

 


