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คาํนํา 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชินี 2  ฉบับนี้จัดทํา
ขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ระบุใหสถานศึกษาจัดสงรายงานผล
การประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป เพื่อ
รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนผลสําเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน 
ไดแก คุณภาพผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพ่ือนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมาตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ 
ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับโรงเรียนนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปในปตอๆ ไป  

 ขอขอบคุณคณะคร ูผูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผูที่มีสวนเก่ียวของ
ทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2563 ฉบับนี้  
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสภาราชินี 2 ตอไป 
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          ผูอํานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2  
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาพรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและ
จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป 

 ดังนั้นโรงเรียนสภาราชินี 2  จึงไดดําเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะครู ตลอดจนไดแนวปฏิบัติ พรอมทั้งไดดําเนินการรวบรวมขอมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนไดดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษา จัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดให
ความเห็นชอบและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว 
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       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสภาราชิน ี2   

 
สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ     4 

2. วิธีการ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนสภาราชินี 2  มีวิสัยทัศนที่กําหนด “โรงเรียนสภาราชินี 2  มุงเนนจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูมาตรฐานสากล  โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย และใชสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน 
และพันธกิจที่โรงเรียนกําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอยางเปนระบบ ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใช        
หลักธรรมาภิบาล การมีสวนรวมและกระบวนการ PDCA เขามาบริหารจัดการศึกษาแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
โดยยึด SMILE NO ZERO MODEL ในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน จัดใหมีสภาพแวดลอมทั้งภายนอก
หองเรียนที่สะอาด รมรื่น ภายในหองเรียนมีระเบียบ จัดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอ้ือตอการเรียนรู วางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรบัปรุง พัฒนางาน
อยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการนิเทศ
ภายใน นําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร และผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและ
รวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย มีการสงเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความตองการและจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
จัดหาพัฒนาการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ผูบรหิารมีการวางแผน เตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบออนไลน 
อํานวยความสะดวกการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอผูเรียนมากที่สุด ใหผูเรียนไดเรียนรูและมีความปลอดภัย มุงสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน
เนนการปฏิบัติ (Active learning) ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง  เพื่อนําไปสูการเรียนรูที่ลึกซึ้ง
และคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  โดยผูเรียนมีสวนรวม ครูรูจักผูเรียนเปน
รายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ นําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปใชจัด
กิจกรรม ไดจริง ครูใชส่ือและแหลงเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  เพื่อใหเด็กรักการเรียนรูและ
เรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําขอมูลมารวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู        
และสอนตามแผน ครูสรางนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู อีกทั้งปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู 
สัดสวนคะแนนแตละหนวย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครู
จัดการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
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จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน มีการมอบหมายหนาที่ใหนักเรียน         
จัดปายนิเทศตามสถานที่ตางๆ ท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปญญา ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง  โดยกําหนดประเดน็ภาพความสําเร็จ
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูจัดการเรียนรูใหนักเรียนผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ใหนักเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  ใหนักเรียนไดฝกทักษะ ไดแสดงความ
คิดเห็น ไดแสดงออก เปนผูสามารถสรุปองคความรู นําเสนอผลงาน ออกแบบการวัดผลประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางมีขั้นตอน ใชเคร่ืองมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พรอมทั้งนําผลไปใช
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ครูผูสอนรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (PLC) เปนชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ และนําไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู  โรงเรียนมีจัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพที่ดีและ
สุนทรียภาพที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการที่แตกตางของผูเรียน มีทั้งกิจกรรมที่อยูในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ ที่สงเสริมทั้งดนตรี 
กีฬา ศิลปะ ตอตานยาเสพติด คุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมเดียวกัน เชน  กิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทง  
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ  ซึ่งเปนการดําเนินการสงเสริมกิจกรรมของทุกงาน ทุกฝาย ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
โดยปลูกฝง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคและหลักคานิยม 12 ประการ มุงเนน
พัฒนาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข สําหรับการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูทุกคนใน
สถานศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยมีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ท่ีใชรูปแบบการเรียนรู
หลากหลาย เชน การเรียนรูที่เกิดขึ้นในหองเรียนผสมผสานกับการเรียนรูนอกหองเรียนที่ครูและนักเรียนไมได
เผชิญหนากันหรือศึกษาคนควาจากแหลง เรียนรูในระบบอินเทอรเน็ตที่มีอยูอยางหลากหลาย ซึ่งมีเปาหมาย
อยูที่การเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญ มีการใชระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน 
ไดแก Google Meet, Google Classroom, Google site โดยเนนกิจกรรมที่ใหผูเรียนสรางองคความรูดวย
ตนเองและมีการปรับกิจกรรมใหเหมาะสมในการเรียนรู  

นอกจากนี้โรงเรียนมีโครงการเพชรมุจลินท มอบทุนการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีผลการเรียน 3.75 
พรอมเกียรตบิัตรเชิดชูเกียรติ เปนการกระตุนใหผูเรียนมีความตื่นตัวในการเรียน ประกอบกับนักเรียนโรงเรียน
สภาราชินี 2 มีนักเรียนที่หลากหลายและมีศักยภาพที่แตกตางกันสถานศึกษาดําเนินโครงการ SMILE  No  
Zero เพ่ือลดปญหานักเรียนติด 0 ร  มส  โดยมีการประชุมครูแจงนโยบายนักเรียนตองผาน 60 % ทุกตัวชี้วัด  
มีการแจงผลการเรียนของนักเรียนใหนักเรียนและผูปกครองทราบเปนระยะ จัดประชุมผูปกครองสําหรับ
นักเรียนที่มีแนวโนม  ร  มส ประสานความรวมมือระหวางครูและผูปกครองเพ่ือแกปญหารวมกัน สงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น     

จากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมดังกลาวสงผลใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1- 6 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรวมเฉลี่ยเทากับ 3.02  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ขึ้นไป ดังนี้ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย รอยละ 85.02  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  รอยละ 82.52 กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร รอยละ 88.74 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ รอยละ 87.90 กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา รอยละ 94.17 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รอยละ 89.76 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ รอยละ 80.56 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ รอยละ 88.35  ซึ่งสูงกวาคา
เปาหมายที่กําหนดไว นักเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 
95.42  ซึ่งสงูกวาเปาหมายที่กําหนดไว ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
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ปการศึกษา ๒๕62 – ๒563 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาภาษาไทย มีคาพัฒนาเทากับ 1.07 คิดเปนรอยละ 
คะแนนเฉลี่ยท่ีเพิ่มขึ้นเทากับ 2.20 วิชาคณิตศาสตรมีคาพัฒนาเทากับ 0.52 คิดเปนรอยละคะแนนเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้นเทากับ 2.58 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาไทย มีคาพัฒนาเทากับ 1.96 คิดเปนรอยละ คะแนน
เฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนเทากับ 5.28 วิชาคณิตศาสตรมีคาพัฒนาเทากับ 0.79 คิดเปนรอยละคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น
เทากับ 4.43 วิชาวิทยาศาสตรมีคาพัฒนาเทากับ 3.89 คิดเปนรอยละคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นเทากับ 15.78 
และวิชาภาษาอังกฤษมีคาพัฒนาเทากับ 0.52 คิดเปนรอยละคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นเทากับ 2.29 ผูเรียนที่
เรียนวิชา IS วิชาโครงงาน และโครงงานคุณธรรม มีผลการประเมินผาน รอยละ 99.38 ผูเรียนมีสมรรถนะ
ดานการคิด การแกปญหา และการใชทักษะชีวิต ระดับ 2 ข้ึนไป รอยละ 93.28  สูงกวาเปาหมาย การ
สงเสริมสนับสนุน จัดสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือตอการเรียนรู สงผลใหผูเรียนทุกคนสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตใน
การสืบคนขอมูลและใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียนความสามารถในการใชเทคโนโลยีระดับดีข้ึนไป รอยละ 94.96 สูงกวาเปาหมาย  ผูเรียนมีความรู
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษารายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 2 ข้ึนไป รอยละ 88.35 สูงกวาเปาหมาย นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป รอยละ 96.06 สูงกวาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 97.25 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทยระดับดีข้ึนไป ผูเรียนรอยละ 95.63 มีผลประเมินผานกิจกรรม
ชุมนุม ซึ่งผูเรียนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม เรียนรูวัฒนธรรมและยอมรับที่จะอยู
รวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนรอยละ 86.98 มีสุขภาวะทางกายที่เหมาะสมตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามัย ผูเรียนรอยละ 79.91 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษากลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา 3 ข้ึนไป แสดงใหเห็นวาผูเรยีนมีความรูความสามารถในการดูแลสุขภาวะทางรางกาย
และจิตสังคมสามารถทํางานและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   

 

3. จุดเดน จุดที่ตองพฒันา และแผนการพัฒนาคุณภาพ  

 3.1 จุดเดน 

1. ผูเรียนมีทักษะในการอยูรวมกันในสังคม มีความยืดหยุนในการดํารงชีวิต มีจิตสาธารณะ มี
ความสุขในการทํากิจกรรมท่ีสนใจเปนผูใฝเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ยึดปฏิบัติตนตามหลัก
คานิยม 12 ประการ  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ดวยกระบวนการ PDCA มุงเนนการ
พัฒนาใหผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการพัฒนาผูเรียนรอบ
ดานอยางเปนรูปธรรม มีการกํากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่เหมาะสม ผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ จัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู ขับเคลื่อนสถานศึกษาใหมีคุณภาพเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล 

3. ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูการคิด 
ปฏิบัติจริง ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเต็มความสามารถ มีระบบติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางเปนระบบ 
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 3.2 จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ใหสูงขึ้นกวาระดับประเทศทุกรายวิชา  

2. การพัฒนาการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศภายในสถานศกึษา โดยบูรณาการขอมูลใหสามารถ
ใชในการบริหารจัดการงานทุกกลุมบริหารของสถานศึกษาใหมีความเชื่อมโยงบนฐานขอมูล
เดียวกันเพ่ือลดความซ้ําซอนของงานและเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลสารสนเทศท่ีหลากหลาย 

 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทุกกลุมสาระการเรยีนรู 
2. โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของทุกกลุมสาระการเรยีนรู 
3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4. พัฒนาแหลงเรียนรู ติดตั้งเทคโนโลยีที่จําเปนในหองเรียน และจัดการขอมูลสารสนเทศใน

สถานศึกษาใหมีความเชื่อมโยงกันทั้งสถานศึกษา 
5. ดําเนินโครงการ Smile No Zero อยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนปลอด 0 ร มส. 
6. สงเสริมใหครูพัฒนานวัตกรรมและจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
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สวนที่  2  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

2.๑  ขอมูลท่ัวไป 
โรงเรียนสภาราชินี 2 ต้ังอยู ถนนตรัง-สิเกา ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย 

92000 โ ท ร ศั พ ท  075-570481 โ ท ร ส า ร  075-570481 เ ว็ บ ไ ซ ต  http://www.sapa2.ac.th 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 เขตพื้นที่บริการ ไดแก ตําบลบางรัก   
ตําบลทับเที่ยง ตําบลนาทามใต ตําบลนาทามเหนือ ตําบลนาทามใต ตําบลบานโพธ์ิ ตําบลควนปริง  
ตําบลนาโตะหมิง ตําบลหนองตรุด ตําบลนาตาลวง  และตําบลบานนานอน 

 
ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

โรงเรียนสภาราชินี 2 เปนสาขาของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เปดทําการสอนครั้งแรกใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2536  โดยอาศัยสถานที่ของวัดประสิทธิชัยเปนที่เรียน มีจํานวน   
2 หองเรียน จํานวนนักเรียนรวม  92  คน 

ป พ.ศ. 2537  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งโรงเรยีนสภาราชินี 2 เม่ือวันที่  22  กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2537  และยายที่เรียนไปยังโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังปจจุบันโรงเรียนไดมีที่เรียนเปนของตนเอง 
ตั้งแตป พ.ศ 2538 ที่ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  108  ไร  3  งาน  74 ตารางวา   
โดยเปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่  1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่  6   ปจจุบันมีจํานวนนักเรียนชายหญิง
รวม 1,120 คน แยกเปน ชาย 521  คน หญิง  599  คน   

สภาพทางภูมิศาสตรของพ้ืนที่ที่ตั้งโรงเรียน มีลักษณะเปนท่ีราบลุม  แหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญไหล
ผาน คือแมน้ําตรัง คลองชาง คลองนางนอย เปนตน  ในสวนของสภาพสังคม ประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมคาขาย  และรับจางทั่วไป  มีรายไดไมคอยแนนอน 

 ผูบริหารคนปจจุบันคือ  นายยงยุทธ  ปูขาว  เบอรโทรศัพท   0813700455 
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 แผนท่ีโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงอาคารสถานท่ี โรงเรียนสภาราชินี 2 

1. ปอมยาม       8. อาคารมุจลินท 
2. หอประชุม – โรงอาหาร – รานคาสวัสดิการ   9.  โรงจอดรถครู 
3. อาคารเรียน 1      10. หองนํ้า – หองสวม 
4. อาคารเรียน 2      11. หองนอนเวร 
5. หองบริหารงานทั่วไป      12. สวนภูมิรักษ 
6. อาคารเรียนกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 13. เสาธงและลานกีฬา 
7. อาคารเรียน 3      14 อาคารเรียน 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

3 
4 

5 

6 

7 

9 

8 10 

11 
12 

13 

14 
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วิสัยทัศน Vision 
 

 “ โรงเรียนสภาราชินี2  มุงเนนจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
สูมาตรฐานสากล โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย และใชสื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม ที่ทันสมัย ตามแนวคิด
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

“Saparachinee 2 school  focus on the progressive management from quality basic 
education to international standards with the cooperation of teachers , students ,parents and 
community and the use of modern technology and innovation .Best on the concept of sufcient 
economic philosophy” 
 

พันธกิจ 
1. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบผลิต

งานอยางสรางสรรค 
2. พัฒนาและสงเสริมผูเรียนสูความเปนเลิศ 
3. สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 
4. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อใหนักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรม 
5. สนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวปฏิรูป

การศึกษา 
6. สงเสริมการสรางอัตลักษณของสถานศึกษา 
7. สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมี

ความกาวหนาทางอาชีพ 
8. ปรบัปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ใหเอ้ือตอการเรยีนรู 

 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรมรกระบวนการคิดอยางเปนระบบ ผลิตงานอยาง
สรางสรรค 

2. ผูเรียนมีพัฒนาสูความเปนเลิศ 
3. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
5. มีกระบวนการใหผูมีสวนไดสวนเสียใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวปฎิ

รูปการศกึษา 
6. สถานศึกษามีอัตลักษณท่ีโดดเดน เปนที่ยอมรับของชุมชน 
7. บุคลากรมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางทีประสิทธิภาพ และมีความกาวหนาทาง

วิชาชีพ 
8. สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอมที่ใหเอ้ือตอการเรียนรู 

 
 



๘ 
 

 
 

ปรัชญาโรงเรียน   Philosophy 
สื่อสารเปน                      เดนเทคโนโลยี               มีคุณธรรม นําวิชาการ 

Communicative Technically  advanced  Morality  in  Education 
 

 
อัตถลักษณของสถานศึกษา Identity 

กิจกรรมเดน                            เนนเทคโลยี                                     มีคณุธรรม 
Outstanding  Activities       Emphatic  Technology  Moral  Values 

 

 
เอกลักษณของสถานศึกษา Uniquenrss 

อยูอยางไทย              นํ้าใจงาม 
To  Be  Thai            Sinsere 
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2.๒  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จํานวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาที่อ่ืนๆ 
ปการศึกษา ๒๕63 4 56 3 7 16 

 

 
 
 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสดุของบุคลากร 
 

วุฒิ จํานวน (คน) รอยละ 
ป.4 3 3.49 
ป.6 5 5.81 
ม.3 1 1.16 
ม.6 1 1.16 
ปวช. 2 2.33 
ปวส. 2 2.32 
ปริญญาตรี 46 53.49 
ปริญญาโท 26 30.24 

รวม 86 100 
 

ผูบริหาร 4.65%

ครูผูสอน 65.12%
พนักงานราชการ 

3.49%

ครูอัตราจาง  
8.14%

เจาหนาท่ีอื่นๆ 
18.60%

แผนภูมแิสดงบุคลากรปการศึกษา ๒๕63

ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาที่อ่ืนๆ



๑๐ 
 

 
 

 

  
 
๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

ภาระงานสอนปการศึกษา 2563 
กลุมสาระการเรียนรู จํานวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  

1 คนในแตละสาขาวิขา  
(คาบตอสัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา 4 - 
2. คณิตศาสตร 9 21.61 
3. วิทยาศาสตร 15 21.36 
4. ภาษาไทย 8 21.59 
5. ภาษาตางประเทศ  13 22.10 
6. สังคมศึกษา 9 21.94 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 19.38 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 26.50 
9. ศิลปะ 3 21.00 
10. แนะแนว 1 23 

รวม 66 22.05 
 
 

ป.6  5.81%

ปรญิญาตรี 58.49%

ปริญญาโท  30.23 %

ป.4  3.49%

ปวช 
2.33%

ปวส 2.33%

ม. 3  1.16%

แผนภูมแิสดงวฒุิสงูสุดของบุคลากร ปการศึกษา 2563

ป.4 ป.6 ม.3 ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท
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2.๓  ขอมูลนกัเรียน 
 
จํานวนนกัเรียนปการศึกษา  ๒๕63  รวม  1,120  คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน  ๒๕63) 

ระดับช้ันเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
 

รวม
ทั้งสิ้น 

จํานวนหอง  6 7 6 7 6 7 39 
เพศ ชาย 98 117 96 78 56 76 521 

หญิง 94 99 95 116 81 114 599 
รวม  192 216 191 194 137 190 1,120 

เฉลี่ยตอหอง  32.00 30.86 31.83 27.71 22.83 27.14 28.72 
 
จํานวนนกัเรียนปการศึกษา  ๒๕62  รวม1,082 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  ๒๕62) 

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

รวม
ทั้งสิ้น 

จํานวนหอง  7 6 5 6 7 6 37 
เพศ ชาย 124 111 75 69 79 61 519 

หญิง 104 100 72 82 117 88 563 
รวม  228 211 147 151 196 149 1082 

เฉลี่ยตอหอง  32.57 35.17 29.40 25.17 28 24.83 29.24 
 
 
 

จํานวนนกัเรียนปการศึกษา  ๒๕61  รวม  1,024  คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน  ๒๕61) 

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

รวม
ทั้งสิ้น 

จํานวนหอง  6 5 5 7 7 7 37 
เพศ ชาย 109 81 80 82 60 63 475 

หญิง 107 72 55 125 92 98 549 
รวม  216 153 135 207 152 161 1024 

เฉลี่ยตอหอง  36 30.6 27 29.57 21.71 23 27.68 
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จากกราฟเปรียบเทียบจํานวนนกัเรียน ปการศึกษา 2561– 2562 นักเรียนเพ่ิมข้ึน จํานวน 58 คน 

การศึกษา 2562– 2563  นักเรียนเพ่ิมขึ้น จํานวน 38  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ม.1 ช้ัน ม.2 ช้ัน ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6

216

153
135

207

152 161

228
211

147 151

196

149

192

216

191 194

137

190

แผนภูมแิสดงจํานวนนักเรียน ปการศกึษา 2561 - 2563

ปการศกึษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563
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2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา 
แผนการเรียน   ม.ตน 

แผนการเรียน ชั้น จํานวนหองเรียน 

1.หองเรียนพิเศษ วิทย – คณิต   ม.1 1 

ม.2 1 

ม.3 1 

2.หองเรียนพิเศษ ภาษาจีน   ม.1 1 

ม.2 1 

ม.3 1 

3.หองเรียนท่ัวไป ม.1 4 
ม.2 5 

ม.3 4 
 
แผนการเรียน   ม.ปลาย 

แผนการเรียน ชั้น จํานวนหองเรียน 
1.หองเรียนพิเศษ วิทย – คณิต   ม.4 1 

ม.5 1 
ม.6 1 

2.หองเรียนวิทย – คณิต ม.4 2 
ม.5 1 
ม.6 2 

3.หองเรียนพิเศษ ภาษาจีน   ม.4 1 
ม.5 1 
ม.6 1 

4.หองภาษาจีน ม.4 1 
ม.5 1 
ม.6 1 

5.หองเรียนอังกฤษ-ไทย-สังคม ม.4 1 
ม.5 1 
ม.6 1 

6.หองเรียนอังกฤษ – คณิต ม.4 1 
ม.5 1 
ม.6 1 
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2.5 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2563 

1) ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวม จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2563 

 

 2) รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2563 

 

 

 

2.90
2.82 2.83

3.07

3.38

3.19 3.18

2.82

แผนภูมิแสดงเกรดเฉลี่ยรวม 8 กลุมสาระการเรยีนรู ปการศึกษา 2563

85.02 82.52
88.74 87.90

94.17
89.76 88.35

80.56

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป 
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2.6 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ปการศึกษา 2563 

1) ตารางแสดงจํานวนนักเรียนท่ีมผีลการประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 

 
 

ช้ัน 
จํานวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน (คน) ระดับดี 
ขึ้นไป 
(คน) 

รอยละ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที ่1 187 65 104 18 0 169 90.37 

มัธยมศึกษาปที ่2 200 90 103 3 4 193 96.50 

มัธยมศึกษาปที ่3 187 138 33 3 13 171 91.44 

มัธยมศึกษาปที ่4 194 126 63 4 1 189 97.42 

มัธยมศึกษาปที ่5 136 92 42 1 1 134 98.53 

มัธยมศึกษาปที ่6 187 92 93 1 1 185 98.93 
รวม (คน) 1091 603 438 30 20 1041 95.42 

เฉลี่ยรอยละ 55.27 40.15 2.75 1.83 95.42 

 
2) รอยละของนักเรียนมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2563 จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 

 

55.27

40.15

2.75 1.83

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขยีน 
ของนักเรียนปการศึกษา 2563

ดีเย่ียม

ดี

ผาน

ไมผาน
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2.7  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา 2563 
 

1) ตารางแสดงรอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 

 

ช้ัน 
จํานวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน (คน) ระดับดี 
ขึ้นไป
(คน) 

รอยละ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที ่1 187 96 78 13 0 174 93.05 

มัธยมศึกษาปที ่2 200 150 43 3 4 193 96.50 

มัธยมศึกษาปที ่3 187 165 6 3 13 171 91.44 

มัธยมศึกษาปที ่4 194 168 22 3 1 190 97.94 

มัธยมศึกษาปที ่5 136 117 18 0 1 135 99.26 

มัธยมศึกษาปที ่6 187 128 57 1 1 185 98.93 
รวม (คน) 1091 824 224 23 20 1048 96.06 

เฉลี่ยรอยละ 75.53 20.53 2.11 1.83 96.06 

 
2) รอยละของนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 

ปการศึกษา 2563 จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 

 

75.53

20.53

2.11 1.83

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
 ปการศึกษา 2563 

ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ไมผาน
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2.7  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ปการศึกษา 2563 
 1) ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะสําคญัของผูเรียน จําแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2563 

 

2) ตารางแสดงรอยละผลการประเมินสมรรถนะสําคญัของผูเรียน ระดับดีข้ึนไป ปการศึกษา 2563 
 

ที่ สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
ผลการประเมิน (คน) 

ระดับดี 
ข้ึนไป(คน) 

รอยละ 3 
ดีเยี่ยม 

2 
ดี 

1 
ผาน 

0 
ไมผาน 

1 ความสามารถในการสื่อสาร 696 343 32 20 1039 95.23 
2 ความสามารถในการคิด 577 429 65 20 1006 92.21 
3 ความสามารถในการแกปญหา 597 425 49 20 1022 93.68 
4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 650 375 46 20 1025 93.95 
5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 699 337 35 20 1036 94.96 

เฉลี่ยรอยละ 5128 94.01 
 

3) รอยละของนกัเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 
ปการศึกษา 2563 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

63.79

52.89 54.72
59.58

64.07

31.44

39.32 38.96
34.37

30.89

2.93
5.96 4.49 4.22 3.211.83 1.83 1.83 1.83 1.83

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
ปการศึกษา 2563

3 ดเียี่ยม

2 ดี

1 ผาน

0 ไมผาน

ช้ัน จํานวน
นักเรียน 
(คน) 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ความสามารถในการ
สื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แกปญหา 

ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต 

ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
ม.1 187 101 71 15 0 84 83 20 0 86 81 20 0 90 78 19 0 86 85 16 0 
ม.2 200 121 70 5 4 87 88 21 4 98 89 9 4 108 78 10 4 130 58 8 4 
ม.3 187 123 46 5 13 115 53 6 13 120 51 3 13 123 46 5 13 131 40 3 13 
ม.4 194 128 61 4 1 113 72 8 1 113 71 9 1 130 58 5 1 137 52 4 1 
ม.5 136 93 39 3 1 76 51 8 1 81 48 6 1 85 45 5 1 84 48 3 1 
ม.6 187 130 56 0 1 102 82 2 1 99 85 2 1 114 70 2 1 131 54 1 1 
รวม 1,091 696 343 32 20 577 429 65 20 597 425 49 20 650 375 46 20 699 337 35 20 
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2.8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจําปการศึกษา 2563 

 

 

 

49.63

28.26

20.69

26.71

57.38

34.56

27.00

30.48

55.18

34.14

25.82
30.17

54.29

34.38

25.46

29.89

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
มัธยมศึกษาปที่ 3     ปการศึกษา 2563

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด สพฐ คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

39.06

34.04

23.25
18.61

28.54

47.85

37.20

28.97 28.57

34.69

45.22

36.32

29.73
26.33

33.04

44.36

35.93

29.94
26.04

32.68

ภาษาไทย สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
มัธยมศึกษาปที่ 6     ปการศึกษา 2563

คะแนนเฉลีย ระดบัโรงเรียน คะแนนเฉลีย ระดับจงัหวดั คะแนนเฉลีย ระดบัสงักดั สพฐ คะแนนเฉลีย ระดบัประเทศ
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕62– ๒563 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ปการศึกษา ๒๕62– ๒563 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา  2563 ผลตางระหวางปการศึกษา 
ภาษาไทย 48.56 49.63 +1.07 
ภาษาอังกฤษ 28.88 28.26 -0.62 
คณิตศาสตร 20.17 20.69 +0.52 
วิทยาศาสตร 28.08 26.71 -1.37 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา ๒๕62– ๒563 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา  2563 ผลตางระหวางปการศึกษา 
ภาษาไทย 37.10 39.06 +1.96 

สังคมศึกษา 34.39 34.04 -0.35 
ภาษาอังกฤษ 22.73 23.25 +0.52 
คณิตศาสตร 17.82 18.61 +0.79 
วิทยาศาสตร 24.65 28.54 +3.89 
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3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปการศึกษา 2561 – 2563 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

47.56

25.76 25.47

32.42

48.56

28.88

20.17

28.08

49.63

28.26

20.69

26.71

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2561 - 2563

2561

2562

2563

44.01

33.61

25.97
23.73

27.47

37.1
34.39

22.73

17.82

24.65

39.06

34.04

23.25

18.61

28.54

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 - 2563

ปการศึกษา 2561

ปการศึกษา 2562

ปการศึกษา 2563
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สวนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผูเรียน  
 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

     2.1 วิธีการ 

        2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) ความสามารถในการอาน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
พัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการอาน เขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ โดยมีการคัดกรอง
นักเรียนดานการอานและการเขียนภาษาไทย พรอมทั้งพัฒนาทักษะใหนักเรียนกลุมที่อานไมคลองเขียนไม
คลอง ผานโครงการสงเสริมและพัฒนาการสอนเสรมินักเรียนอานไมคลอง เขียนไมคลอง นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนดานการอาน การเขียนและการสื่อสาร เชน กิจกรรมวันสุนทรภู “กวีศรีสยาม” วัน
ภาษาไทยในลักษณะเชิงบูรณาการรูปแบบออนไลน กิจกรรมชุมนุมรักการอาน คําคม ยุวบรรณารักษ ภาษาพา
สรางสรรค 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม Morning English สงเสริมศักยภาพดานภาษา ซึ่งเปนกิจกรรมให
ความรูภาษาอังกฤษตอนเชาหนาเสาธง กิจกรรมวันคริสตมาส คายตนกลาพันธมังกร กิจกรรมเฉลิมฉลอง
ตรุษจีน นักเรียนทุกคนไดเรียนและสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกับเจาของภาษา และมีการสอบวัดความรู
ทางดานภาษาจีน HSK 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวน Active Learning เพื่อพัฒนาการคิดคํานวณและ
สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถเกี่ยวกับคณิตศาสตรผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การคดิเลขเร็ว 
มีการทดสอบการคิดคํานวณเบื้องตน การเตรียมความพรอมดานวิชาการเพื่อการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
กิจกรรมชุมนุม A-MATH คณติคดิสนุก คณิตศิลป เกม24 และคณิตพิชิตมหาลัย  

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คดิอยางมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา 

ครูจัดกระบวนการเรียนรูตามแนว Active Learning ท้ังในรูปแบบระดมสมอง ลงมือปฏิบัติจริง 
Graphic Organizers การใชปญหาเปนฐาน กระบวนการแบบโครงงาน เพื่อสงเสริมใหผู เรียนมีทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู คนควาหาคําตอบในสิ่งที่สนใจ เนนกระบวนการกลุม การฝกคิด ฝกแกปญหา โดย
ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ เรียนรูจากประสบการณตรง พรอมทั้งมีการนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง แลวนําความรูมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในชั้นเรียน อยางมีสติ สมเหตุสมผล มี
ความคิดสรางสรรค มีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผานมการจัดการเรียนรูรายวิชาศึกษา
คนควาดวยตัวเอง (IS) การสรุปแผนผังความคิด กิจกรรมโครงงานในทุกกลุมสาระการเรียนรู และการ 
บูรณาการ STEM Education ในหองเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน เชน ชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด กิจกรรมคายวิชาการตางๆ  
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3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการนําความรู
ประสบการณ มาสรางสรรคผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน พรอมทั้งอธิบายข้ันตอนการทํางานดวยตนเอง หรือการ
ทํางานเปนทีม ทราบถึงปญหาอุปสรรค และสามารถแกปญหาดวยวิธีการที่สรางสรรค มีการฝกทักษะ
กระบวนการสรางนวัตกรรมผานกิจกรรมตางๆ เชน โครงงานวิทยาศาสตร โครงงานคอมพิวเตอร โครงงาน
คุณธรรม มีการจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ IS กิจกรรมชุมนุม รายงาน/โครงการ/
ชิ้นงาน ในรายวิชาตางๆ ที่เรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู   

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สถานศึกษาจัดหลักสูตรใหผูเรียนทุกคนไดเรียนในสาระเทคโนโลยี ซึ่งผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา
ทักษะเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี สงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส 
โดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ครูมีการใชเทคโนโลยีเปนตัวชวยในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนออนไลนในปจจุบัน สามารถการเลือกใชแพลตฟอรมหลากหลายใน
การติดตอสื่อสารกับผูเรียนไมวาจะเปน Zoom Meetings, Google Meet, Microsoft Teams, Facebook , 
Line สถานศึกษามีการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนใช E-mail โดเมนของสถานศึกษา (@ sapa2.ac.th) 
หองเรียน Google Classroom โดยมีครูดูแลอยางใกลชิด เพื่อใหนักเรียนมีความรูและทักษะในการใช
เทคโนโลยีบนพื้นฐานของคุณธรรม นอกจากนี้ผูเรียนสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีมาใชในการสืบคน สรุป
ความรูดวยตนเองและนําเสนอขอมูลในรายวิชาตางๆ ไดอยางหลากหลายและสรางสรรค สามารถผลิตสื่อ 
ชิ้นงาน และนําเสนอผลงานที่ไดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีคุณธรรมจริยธรรม ปลอดภัยไมขัดตอ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  มีประสิทธิภาพเกิดทักษะทางดาน ICT อยาง
ยั่งยืน สามารถเขาถึงองคความรูท่ีเชื่อถือได และนําความรูท่ีไดไปใชในการดําเนินชีวิต 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูมีการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย เชน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ คายเติมเต็มความรู  
การจัดสอนเสริมในทุกกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน ดําเนินงานตามกรอบ 
SMILE  NO  ZERO โดยมีการประชุมครูแจงนโยบายนักเรียนตองผาน 60 %  ทุกตัวชี้วัด  มีการแจงผลการ
เรียนของนักเรียนใหนักเรียนและผูปกครองทราบเปนระยะ จัดประชุมผูปกครองสําหรับนักเรียนที่มีแนวโนม  
ร  มส ประสานความรวมมอืระหวางครูและผูปกครองเพ่ือแกปญหารวมกัน เพ่ือลดปญหานักเรียนติด 0 ร และ 
มส มีโครงการเพชรมุจลินท ใหทุนการศึกษาสําหรับนักเรยีนท่ีมีผลการเรียน 3.75 ข้ึนไป ซึ่งเปนการกระตุนให
นักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังใหความสําคัญในการจัดแหลงเรียนรูใหนักเรียน เชน 
หองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ เพ่ือใหผูเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและเปนไปตามคาเปาหมายที่ทาง
โรงเรยีนกําหนด 
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6) มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางานอยางเปน
ระบบ บูรณาการในกลุมสาระการงานอาชีพโดยมีจัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพในรายวิชาพื้นฐานและวิชา
เพิ่มเติมใหแกผูเรียน จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน เชนนักเรียน ม.ตน สามารถเลือก
เรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชาง มีการบริการแนะแนวใหแกผูเรียนทุกคน โดย
จัดใหมีกิจกรรมแนะแนว 1 คาบ/สัปดาห มีการใหคําปรึกษา จัดหาทุนการศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะแนว
การศึกษาตอ จัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการกลุม มีการสงเสริมการคนพบตนเอง สงเสริมใหนักเรียน
จัดทํา Portfolio เพ่ือการศึกษาตอในสาขาที่ตรงกับความสามารถและความถนัดของตนเอง มองหาอาชีพใน
อนาคต มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต สามารถบอกแหลงขอมูลเก่ียวกับอาชีพ และหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ นักเรียนทุกคนไดรับการแนะแนวการศึกษาตอและการแนะแนวอาชีพ โดยใช Application ทาง 
Social media เพ่ือใหขอมูลการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ ท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานภายนอกเขามาใหขอมูลดานการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ  

        2.1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศกึษากําหนด 
สถานศึกษามีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน ระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน กิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พรอมทั้งปลูกฝงคุณลักษณะตางๆ ผานการเรียนรูจากกิจกรรมในชั้นเรียน สงเสริม

พัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 

นอกจากนี้ผูเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมบูรณาการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 

สงเสริมดนตรี กีฬา ตอตานยาเสพติด และการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมและ

พัฒนานักเรียน ใหมีระเบียบวินัยในตนเอง ฝกลักษณะนิสัยที่ดีของการอยูรวมกันในสังคม มีการเสียสละ 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพในกฎกติกา ไมขัดตอกฎหมายวัฒนธรรมอันดีงาม สงเสริมใหผูเรียนมี

ระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีการใหคะแนนความดี ตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่ง

ผูเรียนที่โดนตัดคะแนนความประพฤติเกินเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดจะตองเขารวมโครงการปรับพฤติกรรม

ใหผานเกณฑการประเมิน โดยดําเนินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในทางที่ดีข้ึนเปนที่ยอมรับของสงัคม  

2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความ 

เปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมถึงภูมิปญญาไทย โดยจัดกิจกรรมสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย เชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย กิจกรรมวันลอยกระทง 

กิจกรรมวันปใหม กิจกรรมทําบุญตักบาตร กิจกรรมวันกําเนิดโรงเรยีน ครทูุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน สอดแทรกการปลูกจิตสํานึกความเปนไทย มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรรมและการตานทุจริต 

ในทุกระดับชั้น สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา “อยูอยางไทย น้ําใจงาม” อยางเดนชัด  
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3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

สถานศึกษาตระหนักดีวา ผูเรียนมาจากความแตกตาง ความหลากหลายของครอบครัว ยอมมีความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก มีเหตุผล ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืนและการอยูรวมกันในสังคม ครูที่ปรึกษาและครูประจําวิชา มีบทบาทสําคัญในการให
คําแนะนําแกผูเรียนทั้งรายกลุมและรายบุคคล เพ่ือใหผูเรียนสามารถปรับตัวในการอยูรวมกันในหองเรียน 
โรงเรียน และสังคม ซึ่งผูเรียนทุกคนไดรับการดูแลอยางทั่วถึงผานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นอกจากนี้มี
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เนนการมีสวนรวม และการทํางานเปนทีม 
เชน กิจกรรมลูกเสือ ชุมนุมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การจัดกิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน ผูเรียนทุกคนไดมสีวนรวม
ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน กิจกรรมหนาเสาธง เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน ไดแสดงความรักชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษัตริย การอยูรวมกันบนความแตกตางดานศาสนา โดยทุกวันตอนเชานักเรยีนทุกคน
จะตองเขาแถวและทําพิธีหนาเสาธง โครงการหองเรียนสีขาว ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจในการปองกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุขตางๆ ผูเรียนทุกคนไดรับความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา 
คําแนะนํา ที่ถูกตองเหมาะสมในการปองกันตนเองจากยาเสพติด นอกจากน้ีโครงการดังกลาวเปนโครงการที่
เสริมสรางความเปนผูนําใหแกผูเรียน สงเสริมใหมีนักเรียนแกนนําประจําทุกหองเรียน ในการดูแลชวยเหลือ
เพื่อนๆ ในหองเรียน ทั้งฝายการเรียน ฝายการงาน ฝายกิจกรรม และฝายสารวัตรนักเรียน ซึ่งการเรียนรูผาน
กิจกรรมตางๆ เหลานีช้วยใหผูเรียนสามารถปรับตัวใหอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข 

4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ดานสุขภาพ และการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง  โดย
ความรวมมือกับทุกภาคสวนดําเนินโครงการตางๆ เชน งานสงเสริมสุขภาพสนับสนุนการปฏิบัติงานอนามัย
โรงเรียน การจัดการบริการงานอาหารและโภชนาการ มีการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 
ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสอบความสะอาดของหองน้ํา หองสวมในโรงเรียน ตรวจสอบสภาพหอง
พยาบาลและตูยา ตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่มในโรงเรียน จัดกิจกรรมการบริการดานสุขภาพ ประชาสัมพันธให
ความรูขาวสารดานสุขภาพ มีการรณรงคสงเสริมการปองกันโรค และสารเสพติดในโอกาสตางๆ สงเสริมให
ความรูและปฏิบัติตนตามมาตรการตางๆ ในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงเสริมใหผูเรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ จัดกิจกรรมชั่งน้ําหนักวัดสวนสูง ทดสอบสมรรถภาพทางกายและมีการติดตามภาวะ
โภชนาการของนักเรียนทุกคน มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศการทดสอบ EQ ความฉลาดทางอารมณและ 
SDQ ประเมินของกรมสุขภาพจิตผาน ระบบ E-School ของโรงเรียน จัดกิจกรรมใหผูเรียนปลอดภัยหางไกล
จากยาเสพติดและอบายมุข มีการอบรมใหความรู แนะนําวิธีปองกันเก่ียวกับยาเสพติด การตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร การขับขี่ปลอดภัย จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  สงเสริมใหนักเรียนทุกคนออกกําลังกายเพื่อใหสุขภาพ
รางกายแข็งแรง นอกจากนี้โรงเรียนยังสงเสริมใหนักเรียนท่ีมีความสามารถดานดนตรี กีฬา ไดมีเวทีในการ
แสดงความสามารถ พรอมทั้งจัดใหมีกิจกรรมชุมนุมที่สงเสริมศักยภาพดานดนตรี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE รวมทั้งการเขารวมโครงการสรางจิตสํานึกเปนจิตอาสา คายจิตอาสาพ่ีเพื่อ
นอง เปนตน  
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2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง 
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) การประเมนิความสามารถดานการอาน การเขียน และการสื่อสาร พบวา  
- ผูเรียนรอยละ 85.02 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 2 ขึ้นไป  
- ผูเรียนรอยละ 80.56 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษากลุมสาระการเรยีนรู

ภาษาตางประเทศ 2 ขึ้นไป  
- ผูเรียนรอยละ 96.33 มีผลการประเมินดานการอานในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด  
2) การประเมนิความสามารถดานการคิดคํานวณ พบวา 

- ผูเรียนรอยละ 82.52 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษากลุมสาระการเรยีนรู
คณติศาสตร 2 ขึ้นไป  

- ผูเรียนรอยละ 88.74 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 2 ขึ้นไป                

3) การประเมนิความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา พบวา 
- ผูเรียนรอยละ 95.42 มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนระดับดีขึ้นไป 
- ผูเรียนรอยละ  93.28 มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรยีนดานความสามารถใน

การคดิ การแกปญหา การใชทกัษะชีวิตในระดับ 2 ขึ้นไป 
- ผูเรียนรอยละ  99.38 มีผลการประเมินผาน ในรายวิชา การศึกษาคนควาอิสระ โครงงาน

และโครงงานคุณธรรม 
4) การประเมนิความสามารถในการสรางนวัตกรรม พบวา 

- ผูเรียนรอยละ 99.38 ที่เรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน โครงงานคุณธรรม ที่เกิดจากการ
เรยีนรูมีผลการ มีผลการประเมิน ผาน 

- ผูเรยีนรอยละ 100 มีนวัตกรรมในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
- ผูเรียนรอยละ 97.50 มีผลงานจากการทําโครงงาน/สิ่งประดิษฐ และสามารถอธิบาย

หลักการแนวคิด ข้ันตอนการทํางาน ปญหาและอุปสรรคของการทํางานได  
- ผูเรียนรอยละ  99.38 มีผลการประเมินผานในรายวิชา การศึกษาคนควาอิสระ โครงงาน

และโครงงานคุณธรรม 
5) การประเมนิความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา  

- ผูเรยีนรอยละ 100 มีความสามารถในการใชระบบอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล 
- ผูเรียนรอยละ 94.96 มีสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ในระดับดี ขึ้นไป สูงกวาเปาหมาย 
- ผูเรียนรอยละ 83.72 มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพใน

ระดับดีข้ึนไป 
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6) ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยผานเกณฑ ในทุกรายวิชา เปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด ดังนี้ 
- รอยละ 87.20 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
- รอยละ 85.02 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับ 2 

ขึ้นไป 
- รอยละ 82.52 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับ 

2 ขึ้นไป 
- รอยละ 88.74 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดับ 2 ขึ้นไป 
- รอยละ 87.90 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

ระดับ 2 ขึ้นไป 
- รอยละ 94.17 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 

ระดับ 2 ขึ้นไป 
- รอยละ 89.76 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ระดับ 2 ขึ้นไป 
- รอยละ 80.56 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

ระดับ 2 ขึ้นไป 
- รอยละ 88.35 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

7) ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศกึษา เปรียบเทยีบปการศึกษา 2562-2563 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาเปรียบเทียบปการศึกษา 
2562-2563พบวา เกรดเฉลี่ยของ 8 กลุมสาระการเรียนรู มีการพัฒนาในทิศทางบวกทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 
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แผนภมูิแสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ปการศึกษา 2562-2563

ปการศกึษา 2562

ปการศกึษา 2563



๒๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2 ขึ้นไปของ 8 กลุมสาระการเรียนรู เปรียบเทียบ 
ปการศึกษา 2562-2563 มีการพัฒนาในทิศทางบวกจํานวน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศลิปศึกษา การงานอาชีพฯ 
 

8) ผูเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 
ปการศกึษา 2562-2563 ดังนี้ 
 

 
 

ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการทดสอบ O-NET เฉลี่ยรวมเทากับ 31.32 ลดลง
จากปการศึกษาที่ผานมา โดยมีคาพัฒนาเทากับ -0.10 คิดเปนรอยละคะแนนเฉลี่ย O-NET ที่ลดลง
เทากับ 0.03 และมีคาเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึน 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย และคณิตศาสตร 
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28.26
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26.71

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2562 - 2563

ปการศึกษา 2562

ปการศึกษา 2563
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนระดับ 2 ข้ึนไป
ปการศึกษา 2562-2563

ปการศึกษา 2562

ปการศึกษา 2563
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ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบ O-NET เฉลี่ยรวมเทากับ  28.70 เพ่ิมขึ้นจากป
การศึกษาที่ผานมา โดยมีคาพัฒนาเทากับ +1.36 คิดเปนรอยละคะแนนเฉลี่ย O-NET ท่ีเพ่ิมข้ึนเทากับ 4.97  
และมีคาเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึน 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
 

9) จากการประเมิน 8 ขอที่ผานมา แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตร 
- ผูเรียนรอยละ 88.35 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ระดับ 

2 ขึ้นไป สูงกวาคาเปาหมาย 
- ผูเรียนทุกคนมีความรูและทักษะพ้ืนฐาน ตองานอาชีพอยางนอย 1 อาชีพตามศักยภาพของ

ผูเรียน ผานการบูรณาการหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
- ผูเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ  97.13 และผูเรียนที่จบ

การศกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 94.09 มีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 24.71 ที่เรียนตอดานอาชีพ 

 
2.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

1) การประเมินดานคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนดนั้นพบวา 
- ผูเรียนรอยละ 96.06  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรในระดับดี

ขึ้นไป มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึก
ตามเกณฑที่สถานศกึษากําหนด 

- ผูเรียนรอยละ 100 ผานการประเมินคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนตามเกณฑโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ ระดับ 1 ดาว ซึ่งผูเรยีนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น ผานการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดทําโครงงานคุณธรรมบูรณาการ
หลักสูตรตานสุจรติ และมีสวนรวมในกิจกรรมหองเรยีนสีมีจิตสํานึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐาน
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม สอดคลองกับคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา 
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28.54

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

แผนภมูิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2562 - 2563

ปการศึกษา 2562

ปการศึกษา 2563
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- ผูเ รียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เห็นไดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมหนาเสาธง และเขารวมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

2) การประเมินดานความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย พบวา 
- ผูเรียนรอยละ 97.25 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาดานรักความเปนไทยระดับดีข้ึนไป ซึ่งประเมินไดจากการทํากิจกรรมการเรียน
การสอนในหองเรียน และการเขารวมกิจกรรมตางๆท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เชน กิจกรรมลอย
กระทง กิจกรรมวันปใหม   

- ผูเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรมวันสาํคัญทางศาสนา 
3) การประเมินดานการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย พบวา  

- ผูเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย ยอมรับฟงเหตุผล ความคิดของ
ผูอื่นมีมนุษยสัมพันธที่ดี อยูรวมกัน บนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี และมีทักษะการปรับตัวเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม ผานกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น เชน กิจกรรม
เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมหองเรยีนสีขาว โครงงานคุณธรรม  

- รอยละ 95.63 ของผูเรียนมีผลการประเมินผานกิจกรรมชุมนุม สูงกวาคาเปาหมาย 
4) การประเมินสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

- ผูเรียนรอยละ 86.98 มีสุขภาวะทางกายท่ีเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย มี
สุขภาพแข็งแรง  

- ผูเรียนรอยละ 96.24 มีสุขภาวะทางจิตใจและอารมณอยูในระดับดีข้ึนไปตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด จากการทดสอบ  EQ ,SDQ  ในระบบสารสนเทศ E-SCHOOL เพ่ือคัด
กรองภาวะสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณของผูเรียน ในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และสามารถสามารถทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   

- รอยละ 79.91 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา  3 ขึ้นไป  
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3. จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น 

  3.1 จดุเดน  

 1 ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน การสื่อสาร คิดคํานวณและคิดวิเคราะห/
สังเคราะห รูจักแกปญหา มีทักษะชีวิต  รูจักใชเทคโนโลยีในการสืบคนไดอยางเหมาะสมและสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข รูจักนําผลการประเมินไปพัฒนา
ผลงานของตนเองใหดียิ่งข้ึน เปนผูใฝเรียนรู และเรยีนรูอยางตอเนื่อง  

 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ยึดปฏิบัติตนตามหลักคานิยม 12 ประการ  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาอยางเดนชัดเจนเปนที่ประจักษ   

3.2 จดุควรพฒันา 

1. สถานศึกษาวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) ใหสูงข้ึนกวาระดับประเทศทุกรายวิชา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมเพ่ิมทักษะกระบวนการ
ใหแกนักเรียนกลุมปานกลาง และกลุมออน เปนพิเศษจัดกิจกรรมทบทวนความรูอยูอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง 

3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทุกกลุมสาระการเรียนรู 

2. โครงการสงเสรมิความเปนเลิศทางวิชาการของทุกกลุมสาระการเรียนรู 

3. โครงการเด็กดีศรีสภา2 และกิจกรรมจิตอาสา 

4. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
 

1. ระดับคุณภาพ     ดีเลิศ  

2. วิธีการ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
 2.1 วิธีการ 

1) มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

สถานศึกษาดําเนินการวิเคราะหบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน วัตถุประสงคของ
แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สภาพปญหาและผลการจัด
การศึกษาในปที่ผานมา โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษารวมทั้ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรวมกันวางแผน ใหขอคิดเห็นรวมกัน จนตกผลึกเปนวิสัยทัศน พันธกิจ 
กลยุทธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังวิสัยทัศนที่วา "โรงเรียนสภาราชินี 2 
มุงเนนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูมาตรฐานสากล โดยการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายและใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีทันสมัยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความ
ตองการพัฒนาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผูบริหารมีการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยการใช SMILE  No  Zero Model ในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางตอเน่ือง ผนวกกับกระบวนการวงจรคุณภาพของเดมิ่ง PDCA ในการดําเนินงานมา
ประยุกตใชอยางเปนระบบ สถานศึกษากําหนดใหมีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน โดยแบงโครงสรางการ
บริหารงานออกเปน 4 ฝายงาน ไดแก กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารทั่วไปซึ่ง
ครอบคลุมถึงงานอาคารสถานที่ กลุมบริหารงานบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงงานกิจการนักเรียน มีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม โดยมีเปาหมายหลัก คือ คุณภาพของผูเรียน มีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางเปนรูปธรรม โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมาย
ของสถานศึกษา ท่ีสอดคลองกับนโยบายและบริบทของโรงเรียน มีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการ
วิเคราะหและพัฒนางานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผานกระบวนการวิเคราะห จุดเดน จุดควร
พัฒนา เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําไปสูแผนปฏิบัติการประจําป ที่สะทอนถึงความจําเปนและ
ความตองการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยโครงการ/ กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มี
การดําเนนิงานตางๆ โดยใชกระบวนการ PDCA มีการกําหนดข้ันตอนการวางแผนการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
ปฏิบัติตามแผนอยางเปนระบบ มีการวางระบบการนิเทศติดตามการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง สะทอนกลับดวยวิธีการหลากหลาย พรอมทั้งนําขอมูลที่ไดมาใชในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา การประชุมกลุมงานบริหารฝายตางๆ และการประชุมกลุม
สาระการเรียนรู อีกทั้งยังมีการจัดทําการควบคุมภายในปละ 1 ครั้ง เพ่ือปองกันและลดความผิดพลาดในการ
บริหารจัดการศึกษา รวมรับฟงขอคิดเห็น จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผูปกครอง มีการ
ดําเนินการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีคุณภาพและตอเน่ือง มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาและประชุมผูปกครอง อยางนอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง มีเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
ผูเรียน เชน เครือขายผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษารวมกันวางแผน
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่องพรอมทั้งมีสวนรวมในการรับผิดชอบการจัด
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การศึกษา ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผูบริหารมีการวางแผน 
เตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนในชวงท่ีไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร
ระบาดอยูและหลังจากสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เร่ิมคลี่คลายลงไป อํานวยความสะดวก
การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูเรียนมากที่สุด 
ใหผูเรียนไดเรียนรูและมีความปลอดภัย นอกจากนี้จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเมื่อสิ้นป
การศึกษา มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาจากผูเรียน 
ผูปกครองและคณะกรรมการของสถานศึกษา สรุปผลการดาํเนินงานเพ่ือพัฒนาปรบัปรุงการทํางานอยางมีสวน
รวมของทุกฝายตลอดปการศึกษา พรอมทั้งจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเผยแพรสู
สาธารณชน   

3) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใชกระบวนการ PDCA ผูบริหาร คณะครู และผูมีสวนเก่ียวของทุก
ฝายรวมกันวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ทั้งดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเปนคน
ดี คนเกง และมีความสุข มีการเสริมสราง สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนใหมีศักยภาพเปน
พลโลก เปนเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา โดยนักเรียนทุกคนไดเรียนภาษาจีน มุงเนนใหผูเรียนทุกคนมี
สมรรถนะสูมาตรฐานสากล สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเลือกแผนการเรียนตามความ
สนใจและความถนัดของตนเอง ซึ่งเปนการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางเต็มที่ เชน โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีน  และหองเรียนทั่วไปแยกเปนแผนการเรียนดังนี้ 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-
ภาษาจีน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม สถานศึกษามีการประเมินการใชหลักสูตร ดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหตอบสนองการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีการจัดรายวิชา
เพิ่มเติมท่ีหลากหลาย สรางขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับวิทยาลัยสารพัดชางตรังในการจัดการเรียนรู
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอบวัดความรูภาษาจีน (HSK) สถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําให
ผูเรียนสามารถคนพบความถนัดของตนเอง นอกจากนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริม
ตอบสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน ผานกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน มีการจัดสอนเสริมเติมเต็มความรูเพ่ือเตรียมความพรอมเขารับ
การทดสอบระดับชาติ O-NET ในระดับชั้น ม.3, ม. 6 กิจกรรมคายวิชาการ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรยีน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
สนับสนุนการแขงขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผูเรยีนทุกคนสามารถเรียนรูไดถึงแมจะมีขอจํากัด โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู 
เปนบุคคลแหงการเรียนรู รูวิธีแสวงหาความรูผานเทคโนโลยี เชน การสืบคนผาน Internet การติดตอสื่อสาร
กับครูผาน Application ตางๆ ทั้งนี้ทางสถานศึกษาใหการสนับสนุนอุปกรณการเรียนแกผูเรียนที่ขาดแคลน 
ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบาน ติดตาม ใหคําปรกึษาเก่ียวกับชองทางการเรียนตามบริบทของผูเรยีนเปนรายบุคคล 
มีการประสานความรวมมือกับผูปกครองในการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเขาใจ เขาถึงและพัฒนา การเรยีนการ
สอนทางไกลผานดาวเทียมและการเรียนออนไลน  นอกจากนีส้นับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
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ผูเรียนเปนสําคัญ มีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล  มีการนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอ ทําใหการจัดการเรียน
การสอนมรีะบบและมีประสิทธิภาพครอบคลุมผูเรียนทุกคน 

4) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ผูบริหารวางแผนและดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการดําเนิน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริม ใหครูไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนสอนอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการนิเทศ ติดตาม กํากับดูแล ใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน กําหนดใหครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู ทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูไดอยางเปนระบบ แกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล  
สถานศึกษามีการนํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) มาใชในการวางแผนพัฒนางานและเพ่ือลดความผิดพลาดในการบริหารจัดการ สนับสนุนสงเสริมใหครู
เขารวมการอบรม สัมมนาพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขารวมโครงการ การขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอน 
เครอืขายของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และนําความรูที่ไดรับจากการอบรมมาขยายผล
แกเพ่ือนรวมวิชาชีพ ตลอดจนการสรางนวัตกรรมตางๆ เพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนาผูเรียน นอกจากน้ี
ผูบริหารใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ สงเสริมใหครูจัดทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ และเอาใจใสการจัด
การศึกษาอยางเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม ในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสถานศึกษาจัดใหมีการฝกอบรมการใช ICT ใหแก 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน การประชุมออนไลนโดยใช ZOOM การสรางหองเรียนออนไลน 
google classroom, google sites, google meet การนิเทศ การรายงานติดตามผลออนไลน มีการตั้ ง
คณะทํางานเตรียมพรอมใหคําปรึกษา ICT เกี่ยวกับการใช Application ตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนของครูผูสอน 

5) จัดสภาพแวดลอม ทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

สถานศึกษาไดวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอการเรียนรู นาอยู นาอาศัย โดย
จัดทําโครงการปรับภูมิทัศนบรรยากาศโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู ปรับปรุงพื้นที่ในอาคารเรียน 
หองเรียน หองปฏิบัติการใหเหมาะสมตอสภาพการเรียนรู ปลอดภัยและทันสมัยในยุคการใชสื่อ  ICT  มีการ
สนับสนุน สื่อ ทีวี หองปฏิบัติการ และอุปกรณตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ตลอดจนมีการจัดแหลงเรียนรู แหลงสืบคนขอมูล เชนหองสมุด หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการตาง ๆ  
ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศนรอบบริเวณโรงเรียนเพ่ือใหมีความสะอาดรมร่ืน สวยงาม ปรับปรุงหองเรียนใหมีความ
พรอม มีการจัดทําปายนิ เทศ จัดสภาพบรรยากาศหองเรียนตางๆ และโรงเรียนยังไดดําเนินการจัด
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมหองเรียนสีขาว โดยทุกคนมีสวนรวม มีการใช
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกนักเรียนสราง
ประสบการณโดยตรงใหแกนักเรียนทุกคนไดเรียนรู มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรยีนโดยผูเรียนสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็วเพ่ือสงเสริมใหเกิดสังคมแหงการ
เรียนรู จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสถานศกึษามีการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปนรปูแบบการสลับกลุมนักเรียน แบง
นักเรียนในหองเรียนออกเปน 2 กลุม โดยจัดหองเรียนโดยเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 
จํานวนนักเรยีน 20–25 คน/หองเรยีน จัดการเรยีนการสอนโดยใชรูปแบบการสลับกลุมนักเรียนมาเรียน โดย
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ครบทุกกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จนมีการ
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เปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.)  และมี
มาตรการปองกัน covid-19 โดยมีการคัดกรองวัดไขและอาการเสี่ยงกอนเขาสถานศึกษา สวมใสหนากาก
อนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาเมื่ออยูในสถานศึกษา มีจุดบริการลางมือดวยสบูหรือแอลกอฮอลเจลอยาง
เพียงพอ จัดใหมีการเวนระยะหาง ทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสที่มีการใชรวมกันบอย  ลดความแออัด ไมจัด
กิจกรรมที่มีการสัมผัสรวมกัน การมารับนักเรียนกลับบาน ผูปกครองรับนักเรียน ณ จุดรับ – สง ที่โรงเรียน
กําหนด กรณี ผูปกครองเขามาติดตอ ราชการผานจุดคัดกรองของโรงเรียน โดยครูเวรประจําวันหรือเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยทําหนาท่ีคัดกรอง และบันทึกขอมูลเบ้ืองตน 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 

ผูบริหารสงเสริมใหครูทุกคนใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เชน การใชหองเรียน 
google classroom มีการสรางอีเมลโรงเรียนใหแกคณะครูและนักเรียนทุกคน มีการขยายสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
เอ้ือตอการใช ICT ทุกมุมของโรงเรียน นอกจากนี้ยังขยายสัญญาณ WIFI สําหรับการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ
คนควา เพ่ือเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการจัดแหลงเรียนรู แหลงสืบคนขอมูล เชน หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร มีการจัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ผานระบบ My office และใช
เทคโนโลยี จัดเก็บขอมูลนักเรียนผานระบบ DMC จัดทําขอมูล B - OBEC , P- OBEC, SGS ,EGP, e-budget 
ชวยเก็บขอมูล อาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดระบบสารสนเทศให
เปนหมวดหมู และวิเคราะหขอมูลเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน มีการใชระบบกลุม LINE โรงเรียนสําหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการใชระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศออนไลน (E-School) ในการบริหารจัดการภายในสถานศกึษา ซึ่งประกอบไปดวยระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน การติดตามพฤติกรรมนักเรียน ระบบงานสารบรรณตางๆ เพ่ือลดการใชกระดาษ ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาใช LINE SQUARE 
สําหรับกลุมนักเรียน โดยมีการแตงตั้งตัวแทนครูเปน admin ของแตละระดับชั้น เปนชองทางในการ
ติดตอสื่อสาร เชื่อมโยงขาวสาร เปนแหลงรูออนไลนที่สามารถตดิตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว มีการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการและเอ้ือตอการจัดการเรียนรูจาก
ครู บุคลากร นักเรียน และผูเกี่ยวของทุกฝาย เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
และสนองความตองการของผูใชบริการ 

2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ดานกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา บรรลุเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษาไดกําหนดไว ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ ที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษา
ชาติสอดคลองกับความตองการของชุมชน ดังปรากฏในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
(ป 2562-2566) และแผนปฏิบัติการประจําป สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาได
จริง และสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม มีการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานใหมีคุณภาพ มีรองรอยหลักฐานการดําเนินงานที่ชัดเจน 
 2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวม จากบุคลากรทุกฝาย มีการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การนิเทศภายใน การจัดการดานงบประมาณ 
การเงินและสินทรัพยที่สามารถตรวจสอบได มีการจัดทําแผนอัตรากําลังครู การจัดทําแผนปฏิบัติการและ
กําหนดภาระงานของครู ซ่ึงมีการออกคําสั่งมอบหมายภาระงานและหนาที่ชัดเจนพรอมทั้งติดตามตรวจสอบ
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การดําเนินงานอยางเปนระบบ เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไดตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา ทําใหผลการปฏิบัติงานตางๆ ประสบความสําเร็จ 

3. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานสม่ําเสมอ อยางนอยปการศึกษา
ละ 2  ครั้ง ทําใหการประสานงานพัฒนาโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย เปนที่นาพึงพอใจของทุกฝาย  

4. สถานศึกษามีการประชุมผูปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนรับทราบรายละเอียดของนักเรียนและรวมแลกเปลี่ยน ขอคิดเห็นตางๆ ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง
อยางใกลชิดทําใหผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของโรงเรียน 

5. สถานศกึษามีการจัดทําหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตามความ
จําเปนของสถานศึกษา มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ิน มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มี
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรปูแบบแกนมัธยมศึกษา มีการจัดทําหลักสูตรหองเรียนพิเศษวิทย-คณิต , ภาษาจีน 

6. สถานศึกษามีการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนอยางรอบดานโดยยึดแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเปนที่ตั้ง ซึ่งจะนําไปสูการดําเนินโครงการ /กิจกรรมพัฒนาวิชาการตางๆ  
เชน โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ โครงการเพชรมุจลินท การจัดสอนเสริมในทุกกลุมสาระการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ทําใหไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการในการพัฒนางานดาน
วิชาการทําใหผูเรียนมีทักษะความรูทางวิชาการ ประสบความสําเร็จ นักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชาที่ตองการ เชน นักเรียนไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะแพทยศาสตร แผนการ
ศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 1 คน 

7. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหแกผูเรียน มีรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลาย จัดครูตางชาติ
เขาสอน จัดจางครูวิชาเอกที่ขาดแคลนครบทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดหลักสูตรท่ีสนองนโยบายของรัฐ ไดแก 
รายวิชาตานทุจริตศึกษา รายวิชาคนควาอิสระ (IS) สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางรอบดานและเกิด
บรรยากาศใหมๆ ในการเรียนรู 

8. สถานศึกษาสนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนเขารับการอบรมตรงตามหรือสอดคลองกับหนาที่ที่
ปฏิบัติอยางนอย 20 ชั่วโมงตอปการศึกษา ครูและบุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผานชุมชนแหง
การเรียนรู(PLC) ตามเกณฑ มีการนิเทศติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร นําขอมูลท่ีไดมาใชใน
การปรบัปรุงการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ  2 คร้ัง 

9. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองในดานการทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมีหรือเลื่อน 
วิทยฐานะสูงขึ้น อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสิทธิภาพในสายงาน สงผลใหครูและบุคลากร มี
ความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซี่งครูทุกคนมีหองเรียนออนไลน 
google classroom สามารถจัดการเรียนการสอนและสื่อสารกับผูเรียนผาน Application ตางๆไดดี และครู
เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเพ่ิมขึ้นจํานวน 8 คน  

10. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู มีความสะอาด 
ปลอดภัยทุกพื้นที่ มีการบริหารจัดการอาคารเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด มีแผนปองกันอุบัติภัย มีบริการน้ําดื่ม 
หองน้ําที่สะอาด มีระบบรักษาความปลอดภัยดวยกลองวงจรปด ติดตั้งถังดับเพลิง เช็คตรวจสอบพรอมใชงาน 
และดําเนินการตามมาตรการปองกัน covid-19 อยางเครงครัด นักเรียนปฏิบัติทุกกิจกรรมเวนระยะหางทาง
สังคมภายใต “ชีวิตวิถีใหม” 
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11. สถานศึกษาจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสม มีระบบอินเตอรเน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่จัดการเรียนรู มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีการบริการเทคโนโลยีสารสานเทศแกครู นักเรียน และชุมชน มีการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ My  office ใชระบบ E- School ในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศใน
สถานศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการจัดเก็บขอมูลนักเรียนผานระบบเทคโนโลยี อาศัยความ
รวมมือจากบุคลากรทุกฝาย มีการกําหนดผู รับผิดชอบในการจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู และ
วิเคราะหขอมูลเปนสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สงผลให
นักเรียน ไดใชศึกษาคนควา เขาถึงแหลงขอมูล ความรูไดอยางทั่วถึง ครู บุคลากรและผูปกครองสามารถเขาถึง
และเรียกใชขอมูลสารสนเทศที่ตองการไดอยางรวดเร็วและทันสมัย มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครอง การ
ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานเวปไซตของโรงเรียน 

12. ครูทุกคนเขารวมการพัฒนาศักยภาพใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการนํา
เทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการวัดและประเมินผลโดยการจัดทําการทดสอบ
ดวยระบบออนไลนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

13. จากการบริหารจัดการและดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศกึษา สงผลใหนักเรียนไดรับรางวัลเชิงประจักษไดดังนี้ 

- นักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร ม.ตน ประเภททีม สาขาวิทยาศาสตร
ประยุกต งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- นักเรียน ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตรประยุกต
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาวระดับประเทศ ครั้งท่ี 19 จัดโดยสมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

- นักเรียนเปนตัวแทนจังหวัดตรัง เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 42 
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแขงขันที่ 9 ประเภทกีฬา เซปกตะกรอ 

- นักเรียนไดรบัรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เลานิทานสุภาษิตจีนและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
ขับรองกลอนจีน โครงการแขงขันทักษะและความสามารถภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตตรงัรวมสถาบันขงจ่ือภูเก็ต  

- นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
Practice) การดาํเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําป 2563 

- นักเรียนสอบวัดความรูภาษาจีน (HSK) สถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผาน HSK 
ระดับ 2 จํานวน 5 คน ผาน HSK ระดับ 3 จํานวน 2 คน และผาน HSK ระดับ 4 จํานวน 3 คน 

- นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทํานองสรภัญญะ ประเภททีม ระดับจังหวัด งานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน 
วิสาขบูชา จังหวัดตรัง 

14. ผูบริหารวางแผนและดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สงผลให
ครูไดรบัรางวัลเชิงประจักษไดดังนี้ 

- ครูไดรับรางวัลชมเชย ดานการเรียนการสอน การประกวดนวัตกรรมสรางสรรคคนดี โรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปการศึกษา 2563 

- ครูไดรับรางวัลครูดีไมมีอบายมุข จํานวน 2 คน  

- ครูไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน ระดับสหวิทยาเขตศรีตรัง 
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3. จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพฒันาคุณภาพใหสูงข้ึน 

 3.1 จดุเดน 

 1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน การบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ผูบริหารมีภาวะผูนําในการรวมมือกับชุมชน มีความตระหนักในบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาที่มี
ตอชุมชน  เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครองไดเขามามี
สวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นตางๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเน่ือง จัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

3. ผูบริหารมีภาวะผูนําดานการพัฒนาวิชาการ มุงเนนการสรางความเขมแข็งดานการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาครใูหมีความเปนมืออาชีพ  

3.2 จุดที่ควรพัฒนา 

 1. พัฒนาการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยบูรณาการขอมูลใหสามารถใชในการบริหารจัดการงานทุกกลุมบริหารของ
สถานศึกษาใหมีความเชื่อมโยงบนฐานขอมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ําซอนของงานและเพิ่มชองทางการเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศที่หลากหลาย 

3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 

 1. พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษาใหมีความเชื่อมโยงกันท้ังสถานศึกษา 

 2. เพ่ิมการติดตั้งเทคโนโลยีที่จําเปนในหองเรียนตางๆ เพ่ือครูจะไดใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลงเรยีนรูที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

1. ระดับคุณภาพ     ดีเลิศ  

2. วิธีการ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
 2.1 วิธีการ 

1) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําประยุกตใชในชีวิตได 

สถานศึกษาดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สรางโอกาสใหผู เ รียนมีสวนรวมในการเรียนรูผาน
กระบวนการคิด ครูกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู โดย
การจัดกิจกรรมท่ีเนนการมีสวนรวมของผูเรียน มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย สงเสริมใหนักเรียนสามารถ
เรียนรูไดเต็มตามศักยภาพอยางเต็มความสามารถ จัดกิจกรรมออกแบบการเรียนรูแบบ Active Learning เปด
โอกาสใหนักเรยีนไดเรยีนรูจากการปฏิบัติจรงิ เนนทักษะการคิด โดยใชกิจกรรมโครงงาน  เพ่ือพัฒนาผูเรียนให
มีความสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง  มีทักษะในการนําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น จนสามารถสราง
องคความรูไดดวยตนเองภายใตบรรยากาศแหงการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ผานกิจกรรม
การจัดการเรียนรูในหองเรียนและโครงการตางๆ เชน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 8 กลุม
สาระ โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางการเรียนของ 8 กลุมสาระ กิจกรรมคายวิชาการ การคนควาอิสระ IS 
กิจกรรมวันคริสตมาส คายตนกลาพันธมังกร กิจกรรมเฉลิมฉลองตรุษจีน กิจกรรมชุมนุม เปนตน 

2) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

ครูใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย ในการออกแบบสื่อ กิจกรรมการเรียนรู  ตลอดจนการใชส่ือสังคม
ออนไลนใหเกิดประโยชน เชน Facebook, Line, Messenger ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาหรือบทเรียนได
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ครูจะตองออกแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองความพรอมในการเรียนของผูเรียน ใหผูเรียน
แสวงหาความรูผานเทคโนโลยี สามารถสรางองคความรูไดพรอมทั้งมีปฏิสัมพันธที่ดีกับครูและเพ่ือน ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดทุกสถานการณโดย มีการใช Google Meet ,Google 
Classroom YouTube  และ Google Site ในการสอนออนไลน ครูทุกคนเขารับการอบรม พัฒนาการจัดทํา
สื่อใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดจริง ผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู มีการใชแหลงเรียนรูในชุมชน เพื่อใหผูเรียนเกิดความรัก
และภาคภูมิใจในทองถ่ิน โดยจัดใหมีรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
และตามความถนัดของผูเรียน 

3) มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก 

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธที่ดีใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และนักเรียนสามารถ
เรียนรูอยางมีความสุข  นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือสรางความสัมพันธที่
ดีระหวางคร ูนักเรียน และผูปกครอง มีการเยี่ยมบานนักเรียน คัดกรองนักเรียน การใหทุนการศึกษา กิจกรรม
โฮมรูม ครูสรางบรรยากาศในการเรียนในหองเรียนใหนาเรียน มีความสนุกสนาน โดยใชรูปแบบหรือเทคนิค
การสอนตาง ๆ ท่ีนาสนใจ มีการเสริมแรงทางบวก เชน การชื่นชม การมอบรางวัล ใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมดวยความสุข มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติอันดีงามแกผูเรียน  
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4) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ครูมีการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู การประเมินผูเรียนจะประเมินตามสภาพจริง โดยมี
ขั้นตอนอยางเปนระบบ ใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ท้ังกอนเรียน หลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาผูเรียน โดยใชแบบทดสอบ  แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ไดแกการประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน  เมื่อวัด
และประเมินผลแลวครูจะใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ตนเองผูเรียนที่มีผลการประเมินไมผานเกณฑ ครูผูสอนจะสอนซอมเสริมใหคําปรึกษาเพื่อแกปญหาดานการ
เรียน ครูนําผลการประเมินผูเรียนจัดทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เร่ือง มีการนิเทศติดตาม
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการเรียน 
เพื่อลดปญหาการติด 0, ร, มส. และแกปญหาการออกกลางคัน  ครมูกีระบวนการวัดและประเมินผลการเรียน
ที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการทดสอบซ้ําๆ  มีการปรับปรุงขอบกพรองกอนการตัดสินผลการ
เรียน เชน กรณีที่นักเรียนมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑ จะเปดโอกาสใหมีการปรับปรุงแกไข มีการประชุม
รวมกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน เพ่ือรวมกันดําเนินการแกไขปญหา
ดังกลาวโดยใชกระบวนการ SMILE  No  Zero Model 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

สถานศึกษาไดดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โดยมีการจัดทําแผนการขับเคลื่อนอยางเปน
ระบบ มีการสรางทีมงาน PLC ของโรงเรียน และมีการกําหนดชั่วโมง PLC ไวในตารางสอน เพ่ือใหครูรวมกัน
หาวิธีการแกปญหาผูเรียนทั้งดานวิชาการและพฤติกรรม หรือแลกเปล่ียนเรียนรูวิธี/รูปแบบการสอน เพื่อ
นํามาใชในการพัฒนาผูเรียนใหประสบความสําเร็จ  

 
๒.๒ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  บรรลุเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษาไดกําหนดไว ดังนี้ 

1. ครูทุกคนจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและใหผูเรียนปฏิบัติจริงผานโครงการ/กิจกรรม/
โครงงาน ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้ วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูที่มีโครงสรางและองคประกอบครบตามที่สถานศึกษา
กําหนด ตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู และนําไปสูการปฏิบัติจริงในหองเรียน  มีการวิเคราะห
ผูเรียนและใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ประเมินไดการนิเทศแผนการจัดการเรียนรูคิด
เปนรอยละ 100 

2. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมใหนักเรียนไดสามารถนําเสนอผลงาน สรุปความรู
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจอยูในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนหรือนิทรรศการการ
นําเสนอผลงาน เชน กิจกรรมวันคริสตมาส  การนําเสนอโครงงานกลุมสาระ โครงงานคุณธรรม  รายวิชา
คนควาอิสระ(IS) เปนตน 

3. ครูทุกคนผลิตและมีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อตอการเรียนรูในแตละรายวิชาอยาง
เหมาะสม เชน สื่อ Power Point , Clip VDO , ใบงาน ใบความรู แบบฝกทักษะ  และเกมตางๆ มีการจัดทํา 
Google Site สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสอนออนไลนผาน Google Meet อีกทั้งใช Google 
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classroom ชวยในการจัดการชั้นเรียน มีการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ทองถิ่น และชุมชน มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู เชน หองสมุด สวนปามุจรินทร เปดโอกาสใหนักเรียนถายทอดองคความรูที่ไดจาก
การศึกษา คนควาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาผานสื่อที่หลากหลาย 

4. ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เสริมแรงจูงใจทางบวกใหกับผูเรียนมีทัศนคติที่ดีในการ
เรียนรูอยางมีความสุข ครูทุกคนมีการวิเคราะหผูเรียนและนําผลที่ไดไปออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลอง
กับความสามารถความตองการของผูเรียน นักเรียนไดรับการดูแลอยางทั่วถึง มีการดําเนินระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเขมแข็ง มีการประสานงานระหวางครู ผูปกครอง และชุมชนในการดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งดาน
การเรียน และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค มีการติดตอสื่อสารกับผูปกครองในหลายชองทาง เชน 
โทรศัพท กลุม LINE มีการประชุมผูปกครองปการศึกษาละ 2 คร้ัง และครูทุกคนตองดําเนินการเยี่ยมบาน
นักเรียนในความรับผิดชอบปการศกึษาละ 1 คร้ังแลวจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 

5. ครูทุกคนมีแผนการวัดและการประเมินผลนักเรียนอยางชัดเจน (มีการกําหนดสัดสวนคะแนน 
จํานวนชิ้นงาน และการประเมินพฤติกรรม) มีการวัดผลประเมินผลอยางหลากหลาย เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินความรู ความเขาใจของนักเรียนอยูเสมอ 

6. ครูทุกคนบันทึกขอมูลนักเรียนรายบุคคล วิเคราะหและประเมินผูเรียนจากสภาพจริงและแจงผล
ยอนกลบัสูนักเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง 

7. ครูทุกคนมีรายงานการแกปญหา หรือพัฒนาผูเรียน ในรูปแบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน
ละ 1 เรื่อง ครทุูกคนไดบันทึกหลังสอนทุกครั้ง เพ่ือ ทราบความสําเร็จ และปญหาในการจัดการเรียนรู และนํา
ผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุง กระบวนการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพโดยใชกระบวนการวิจัย 

8. ครูทุกคนดําเนินแกปญหาผูเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. และ มผ. โดยใชกระบวนการ SMILE  
No  Zero Model ผานการดําเนินงานโครงการ SMILE  No  Zero ทําใหจํานวนนักเรียนติด 0 ร มส. ลดลง 

9. ครูทุกคนมีกระบวนการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่องโดยผาน
กระบวนการ PLC 

10. ครูทุกคนรวมกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรยีนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูผานโครงการ การนเิทศติดตามแบบกัลยาณมิตรโดยใชกระบวนการ PLC   
พรอมทั้งดําเนินการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

11. ครูมีการเผยแพรนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู  แบบ Active Learning โดยสถานศึกษา
สนับสนุน ชองทางในการเผยแพรนวัตกรรมผานทางเว็บไซตของโรงเรียน การเปดโอกาสใหครูนํานวัตกรรมไป
เผยแพรและ สรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีผลงานเปนท่ีประจักษ 

12. สําหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของครูทุกคนในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย 
มีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ที่ใชรปูแบบการเรียนรูหลากหลาย เชน การเรียนรูที่เกิดข้ึนในหองเรียน
ผสมผสานกับการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีครูและนักเรียนไมไดเผชิญหนากันหรือศึกษาคนควาจากแหลง เรียนรู
ในระบบอินเทอรเน็ตที่มีอยูอยางหลากหลาย ซึ่งมีเปาหมายอยูที่การเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญ มีการใช 
ระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน ไดแก Google Meet, Google Classroom, 
Google site โดยเนนกิจกรรมที่ใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองและมีการปรับกิจกรรมใหเหมาะสมใน
การเรียนรู 
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3. จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น 
3.1  จุดเดน 

1. ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคดิ ได
ปฏิบัติจริง มีการใชวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย นาสนใจ ใชวิธีการเชิงบวกในการจัดการเรียนรูชวย
สงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี สงเสริมบุคลากรตามขอบขายภาระงาน มีการจัดอบรม ศึกษาดู
งาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ ครูมีการทําวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  2. ครูมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนระบบ 
  

 3.2 จุดที่ควรพัฒนา 

  1. สถานศึกษาวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู ดานการออกแบบการเรียนรู การตรวจสอบ
และประเมินความรู ความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องเพื่อสงเสริมและ
พัฒนานวัตกรรมของครู  
   

 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 

 1. สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา และ Active Learning เพื่อใหผูเรียนสามารถสราง 
นวัตกรรมทั้งในสวนของการประดิษฐและวิธีการใหม ๆ 

2. ดําเนินโครงการ SMILE NO ZERO อยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนปลอด 0 ร มส. มีการตรวจสอบ
และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบผาน 60 % ทุกตัวชี้วัด 

3. สงเสริมใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู และใหขอมูลสะทอน
กลับการเรียนรูในรูปแบบงานวิจัย เพ่ือพัฒนาผูเรยีนของครูในรปูแบบชุมชนแหงการเรียนรู PLC 
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สวนท่ี 4 ภาคผนวก 
   
 
 

- ประกาศมาตรฐานสถานศึกษา 
- คําสั่งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
- คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- แบบติดตามการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แบบประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2  
เรื่อง  การกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  ปการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 9 (3) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สําคัญขอหนึ่ง  
คือ มีการกําหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และ
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําปเสนอ ตอหนวยงาน ตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และเพ่ือเปนการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561  นโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน 
และภายนอกทุกระดับ กอนมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีสวนรวมของของผูที่เก่ียวของ ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง จึงประกาศ กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2563  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  
เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใชเปนหลัก 
ในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ใหบรรลุ  ความสําเร็จตามเปาหมายที่กํ าหนด  
ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ  ณ วันที่  29 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

   (นายยงยุทธ   ปูขาว)           ( นายชัยวุฒิ     สวัสดิรักษ ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แนบทายประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2  
เรื่อง  การกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  ปการศึกษา 2563 
ฉบับลงวันท่ี วันท่ี 29  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คาเปาหมายสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
1. มีความสามารถในการอาน  การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคํานวณ 

1.1 รอยละ 73 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 2 ขึ้นไป 

 1.2 รอยละ 73 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับสถานศกึษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
2 ข้ึนไป 

 1.3 รอยละ 73 ของนกัเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับสถานศกึษากลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 2 ขึ้น
ไป 

 1.4 รอยละ 73 ของนกัเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับสถานศกึษากลุมสาระการเรียนรู 2 ข้ึนไป 
 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี 
วิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและ
แกปญหา 

2.1 รอยละ 78 ของผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  
คิดวิเคราะหและเขียนระดับดีข้ึนไป 
2.2 รอยละ 83 ของนักเรยีนที่เรียนวิชา IS และวิชา
โครงงาน โครงงานคุณธรรม มีผลการประเมิน ผาน 

 2.3 รอยละ 83 ของนักเรยีนมีผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรยีนดานความสามารถในการคิด การแกปญหา 
การใชทักษะชีวิตในระดับ 2 ขึ้นไป 
 

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 3.1 รอยละ 83 ของนักเรยีนที่เรียนวิชา IS และวิชา
โครงงาน โครงงานคุณธรรม มีผลการประเมิน ผาน 

 3.2 รอยละ 83 มีนวัตกรรมที่เกิดจากการดําเนินการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4.1 นักเรียนรอยละ 88  มีความสามารถในการใชระบบ
อินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล 

 4.2 รอยละ 88 ของนักเรยีนมีผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรยีนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีใน
ระดับดีขึ้นไป 

 4.3 รอยละ 73 ของนักเรยีนมีทักษะการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพในระดบัดีขึ้นไป 



๔๕ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คาเปาหมายสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 
5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5.1 รอยละ 73 ของนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

ระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.2 รอยละ 73 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับ 2 ข้ึนไป 
 5.3 รอยละ 73 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.4 รอยละ 73 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.5 รอยละ 73 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.6 รอยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.7 รอยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.8 รอยละ 73  ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.9 รอยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ ระดับ 2 ขึ้นไป 
6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 6.1 รอยละ 80 ของนักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับสถานศึกษารายวิชาการงานอาชีพฯ  2 ข้ึนไป 
๑.๒  คณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

1. มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 1.1 รอยละ 88 ของผูเรียนผานการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

 ๑.๒ รอยละ 94 ของผูเรียนผานการประเมินคุณธรรม 
อัตลักษณของโรงเรียนตามเกณฑโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 1 ดาว 

2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ๒.๑ รอยละ 94 ของผูเรียนผานการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตรระดับสถานศึกษาดานรักความ
เปนไทย ระดับดีข้ึนไป 

 ๒.๒ รอยละ 94 ของนักเรยีนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา 

3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

3.1 รอยละ 96 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย 

 3.2 รอยละ 94 ของนักเรียนผานการประเมินกิจกรรม
ชุมนุม 
 



๔๖ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คาเปาหมายสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 
4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 4.1 รอยละ 84 ของนักเรียนผานเกณฑการประเมินการ

ทดสอบสมรรถนะรางกายในระดับดี 
 4.2 รอยละ 75 ของนักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและ 
พลศึกษา 3 ขึ้นไป 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศกึษากําหนด
ชัดเจน 

1.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศนเปาหมาย พันธกิจ และดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม 

 1.2 โรงเรียนมีวิสัยทัศนพันธกิจ นโยบาย กลยุทธ 
 1.3 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ 
 1.4 โรงเรียนมีการประเมินตนเอง (SAR) 

 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 2.1 โรงเรียนมีการจัดทําระบบประกันคณุภาพอยาง
ตอเนื่อง 

 2.2 โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.3 โรงเรียนมีการนิเทศภายใน 
 2.4 โรงเรียนมีการจัดการดานงบประมาณ การเงินและ

สินทรัพย 
 2.5 โรงเรียนมีการจัดทําแผนอัตรากําลังครู 
 2.6 โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดภาระ

งานของครู 
 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบ
ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

3.1 โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตามความจําเปนของ
สถานศึกษา 

 3.2 โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ทองถ่ิน 

 3.3 โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
 3.4 โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบแกน

มัธยมศึกษา 
 3.5 โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรหองเรยีนพิเศษวิทย-คณิต

, ภาษาจีน 
 

  
 
 



๔๗ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คาเปาหมายสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

4.1 ครูและบุคลากรทุกคนเขารับการอบรมตรงตามหรือ
สอดคลองกับหนาที่ที่ปฏิบัติอยางนอย 20 ชั่วโมงตอป
การศกึษา 

 4.2 ครูและบุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผาน
ชุมชนแหงการเรียนรู(PLC) ตามเกณฑ 

 4.3 โรงเรียนมีการนิเทศติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร นําขอมูลที่ไดมาใชในการปรบัปรุงการ
ปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 

5.จัดสภาพแวดลอม ทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตอ
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

5.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรยีนรู มีความสะอาดปลอดภัย 

 5.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารเรียนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

 5.3 โรงเรียนมีแผนปองกันอุบัติภัย 
 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 

6.1 โรงเรียนมีระบบอินเตอรเนต็ครอบคลุมทุกพ้ืนที่จัดการ
เรียนรู 

 6.2 โรงเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารจัดการ 

 6.3 โรงเรียนมีการบรกิารเทคโนโลยีสารสานเทศแกครู 
นักเรียน และชุมชน 

 6.4 โรงเรียนมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ My office 
 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนําประยุกตใชในชีวิตได 

1.1 ครูทุกคนจัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงผานโครงการ/กิจกรรม/โครงงานสามารถนําประยุกตใช
ในชีวิตได 

 1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู  มีการวิเคราะห
ผูเรียน 

 1.3 ครูใชกระบวนการเรียนรูแบบ Active  Learning 
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอ
การเรียนรู 

2.1 ครทูุกคนมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียน ทองถ่ิน และชุมชน มาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู 

 2.2 ครูทุกคนเปดโอกาสใหนักเรยีนถายทอดองคความรูที่
ไดจากการศึกษาคนควาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ผานสื่อที่หลากหลาย 



๔๘ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คาเปาหมายสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 
3. มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก 3.1 ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเสริม

แรงจูงใจทางบวกใหกับผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู
อยางมีความสุข 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผล
มาพัฒนาผูเรียน 

4.1 ครทูุกคนบันทึกขอมูลนกัเรียนรายบุคคล วิเคราะห
และประเมินผูเรียนจากสภาพจรงิและแจงผลยอนกลับสู
นักเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง 

 ๔.2 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนปการศกึษาละ 1 เร่ือง 
 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

5.1 ครูทุกคนมีกระบวนการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่องโดยผานกระบวนการ 
PLC 

 5.2 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู   

 5.3 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนปการศึกษาละ 1 เรื่อง 
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คําสั่งโรงเรียนสภาราชินี 2  จังหวัดตรัง 
   ที่ 62/2564 

             เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 
................................................................................ 

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
ไดกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
อันนําไปสูการกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่  
6 สิงหาคม 2561 สําหรับใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยใหสถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self –Assessment Report : SAR) ใหสอดคลองกับบริบท สภาพ และความ
ตองการของสถานศึกษา ใหสะทอนผลคณุภาพของการดําเนินงานของสถานศึกษา และรายงานตนสังกัด  
 อาศัย  อํานาจตามความมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติ และระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและผูรับผิดชอบการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่  วางแผน  กําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประสานงาน 
ใหคําปรกึษา  เสนอแนะ กํากับติดตามใหสามารถดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
ประกอบดวย 

1.1  นายยงยุทธ     ปูขาว            ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาวนิรมล   นิลพัฒน   กรรมการ 
1.3  นายอํานวย   เทพเนียม  กรรมการ 
1.4  นายประยุกต   เซงซองกุน  กรรมการ   
1.5  นางศรีสุดา           พรหมดนตรี   กรรมการ  
1.6 นางสาวเบญจมาศ   แกวกลา    กรรมการและเลขานุการ 
1.7  นางจีรทิปต   ธนวัฒนกีรติ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดําเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ประเมินผล จัดเก็บ 
รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงานมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 

  ตัวบงชี้ 1.1 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  
ประกอบดวย 

1.1.1 นางสุดา   พลชัย   ประธานกรรมการ 
1.1.2 นางกาญจนา   มานะศิริ   กรรมการ 
1.1.3 นางจิรวรรณ   อิสระพงศไพศาล  กรรมการ 
1.1.4 นางสาวภัคมณฑกร  ชูแสง   กรรมการ 



๕๐ 
 

 
 

1.1.5 นางทิพวรรณ   ชูเวทย   กรรมการ 
1.1.6 นางวรวรรณ   ศรีพล   กรรมการ 
1.1.7 นางสาวศมนวรรณ  ใจหาว   กรรมการ 
1.1.8 นางศรีนรา        สกาวสุวรรณ  กรรมการ 
1.1.9 นางอรยาพร         ไกรเทพ   กรรมการ 
1.1.10 นางวรรณา        ไชยบุตร   กรรมการ 
1.1.11 นางอรอนงค       เหลียวพัฒนพงศ  กรรมการ 
1.1.12 นางวัลลี        มณีกุล   กรรมการ  
1.1.13 นางสาวเบญจพร      คงจันทร   กรรมการ 
1.1.14 นางสาววิไลรัตน       รอดแข็ง   กรรมการ 
1.1.15 นางยลดา               ขุนอินทร  กรรมการ 
1.1.16 นางสาวนิศารัตน      ทองยอย  กรรมการ 
1.1.17 นางสาวภัทรานิษฐ  อินดํา   กรรมการ 
1.1.18 นายอรรถพงษ        ทองชุม   กรรมการ 
1.1.19 นางสาววิมลรัตน      หอยสังฆ  กรรมการ 
1.1.20 นางสาวนงเยาว       จริงจิตร   กรรมการ 
1.1.21 นางรุงศรี               เพชรฤทธ์ิ  กรรมการ 
1.1.22 นางสาวกวิตา          เพ็งพาจร  กรรมการ 
1.1.23 นางวิมลทา            บูกง   กรรมการ 
1.1.24 นางสาวเบญจมาศ    แกวกลา   กรรมการ 
1.1.25 นางสาวศิรประภา  แชมชอย  กรรมการ 
1.1.26 นางสาวขวัญฤทัย  ขวัญออน  กรรมการ 
1.1.27 นางจีรทปิต     ธนวัฒนกีรติ  กรรมการ 
1.1.28 นางอัญชลี    เต็มสิริสัมพันธ  กรรมการ 
1.1.29 นางรัตนา    สวัสดิมงคล  กรรมการ 
1.1.30 นางวันดี     แสงดํา   กรรมการ 
1.1.31 นายเทียนชัย    แซอ๋ิว   กรรมการ 
1.1.32 นางปยะภรณ    ภูกลาง   กรรมการ 
1.1.33 นางสาวสุจิรา   ทองแจง   กรรมการ 
1.1.34 นายฐานภพ    ทวีศักดิ์   กรรมการ 
1.1.35 นางจิตติมา  ศรีเทพ   กรรมการ 
1.1.36 นายกฤตกร    สภาสันติกุล  กรรมการ 
1.1.37 นายศรีศักดิ์           รักษสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ 1.2  ผูเรยีนมีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหา ประกอบดวย 

  1.2.1    นางรตันา             สวัสดิมงคล                 ประธานกรรมการ 
  1.2.2    นางจิรวรรณ  อิสระพงศไพศาล  กรรมการ 
  1.2.3    นางสุดา  พลชัย   กรรมการ  
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  1.2.4    นางอัญชลี  เต็มสิริสัมพันธ  กรรมการ 
  1.2.5    นางวันดี  แสงดํา   กรรมการ 

1.2.6    นายฐานภพ    ทวีศักดิ์   กรรมการ 

  1.2.7    นางจิตติมา    ศรีเทพ     กรรมการ 

1.2.8    นายเทียนชัย    แซอ๋ิว   กรรมการ 

 1.2.9    นางจีรทิปต                ธนวัฒนกีรติ  กรรมการ 
   1.2.10   นางสาวสุจิรา            ทองแจง   กรรมการ 
   1.2.11   นายกฤตกร              สภาสันติกุล  กรรมการและเลขานุการ 

          ตัวบงช้ี 1.3  ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ประกอบดวย 
  1.3.1   นางสาวสุรัสวดี   ละงู                           ประธานกรรมการ 
  1.3.2   นางสาวเสาวลี  จริงจิตร   กรรมการ 
  1.3.3   นางพิมชนก   ฤทธ์ิสมิตชัย  กรรมการ 
  1.3.4   นางสาวฉัตริกาญจน  บุญรัตน   กรรมการ 
  1.3.5   นางสาววิภาภรณ         เจริญฤทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ         
          ตัวบงช้ี 1.4 ผูเรียนมีสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ประกอบดวย 
  1.4.1   นางสาวสุรสัวดี   ละงู                           ประธานกรรมการ 
  1.4.2   นางอัญชลี  เต็มสิริสัมพันธ  กรรมการ 
  1.4.3   นางรัตนา                   สวัสดิมงคล     กรรมการ 
  1.4.4   นางสาวสุจิรา      ทองแจง   กรรมการ 
  1.4.5   นางจิตติมา                 ศรีเทพ   กรรมการ 
  1.4.6   นางสาวเสาวลี             จริงจิตร   กรรมการ 
  1.4.7   นางสาววิภาภรณ          เจริญฤทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ     

ตัวบงชี้ 1.5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย 
          นางสาวนิรมล   นิลพัฒน   ประธานกรรมการ 
      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

นางทิพวรรณ   ชูเวทย   กรรมการ 
นางวรวรรณ   ศรีพล   กรรมการ 
นางสาวศมนวรรณ  ใจหาว   กรรมการ 
นางสุดา   พลชัย   กรรมการ 
นางกาญจนา   มานะศิริ   กรรมการ 
นางสาวจิรวรรณ   อิสระพงศไพศาล  กรรมการ 
นางสาวภัคมณฑกร  ชูแสง   กรรมการ 

                       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางศรีรจนา         ไทยกลาง  กรรมการ 
นางพรพรรณี         ปญจมาตย  กรรมการ 
นายโชค          มณีกุล   กรรมการ 
นางสาวสุภาวดี          จันสุก   กรรมการ 
นางพรพรรณ            สัตถาภรณ  กรรมการ 
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นางสาวศิรินาฏ          ออนช่ืนจิตร  กรรมการ 
นางสาวปาจรีย          จริงจิตร   กรรมการ 
นายพันธกานต          รองพล   กรรมการ 
นางสาวนราจันทร      ศรีสุข   กรรมการ 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 นางศรีนรา        สกาวสุวรรณ  กรรมการ 

นางอรยาพร         ไกรเทพ   กรรมการ 
นางวรรณา        ไชยบุตร   กรรมการ 
นางอรอนงค       เหลียวพัฒนพงศ  กรรมการ 
นางวัลลี        มณีกุล   กรรมการ  
นางสาวเบญจพร      คงจันทร   กรรมการ 
นางสาววิไลรัตน       รอดแข็ง   กรรมการ 
นางยลดา               ขุนอินทร  กรรมการ 
นางสาวนิศารัตน      ทองยอย  กรรมการ 
นางสาวภัทรานิษฐ  อินดํา   กรรมการ 
นายอรรถพงษ        ทองชุม   กรรมการ 

  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
นางสาววิมลรัตน      หอยสังฆ  กรรมการ 

   นางสาวนงเยาว       จริงจิตร   กรรมการ 
นางรุงศรี               เพชรฤทธ์ิ  กรรมการ 
นางสาวกวิตา          เพ็งพาจร  กรรมการ 
นางวิมลทา            บูกง   กรรมการ 
นายศรีศักดิ์           รักษสุวรรณ  กรรมการ 
นางสาวเบญจมาศ    แกวกลา   กรรมการ 
นางสาวศิรประภา  แชมชอย  กรรมการ 
นางสาวขวัญฤทัย  ขวัญออน  กรรมการ 

  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นางจีรทปิต     ธนวัฒนกีรติ  กรรมการ 
นางอัญชลี    เต็มสิริสัมพันธ  กรรมการ 
นางรัตนา    สวัสดิมงคล  กรรมการ 
นางวันดี     แสงดํา   กรรมการ 
นายเทียนชัย    แซอ๋ิว   กรรมการ 
นางปยะภรณ    ภูกลาง   กรรมการ 
นางสาวสุจิรา   ทองแจง   กรรมการ 
นายฐานภพ    ทวีศักดิ์   กรรมการ 
นายกฤตกร    สภาสันติกุล  กรรมการ 
นางจิตติมา  ศรีเทพ   กรรมการ 
นางพิมชนก         ฤทธ์ิสมิตชัย  กรรมการ 
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นางสาวสุรัสวดี      ละงู   กรรมการ 
นางสาววิภาภรณ         เจริญฤทธิ์  กรรมการ 
นางสาวเสาวลี      จริงจิตร             กรรมการ 
นางสาวฉัตริกาญจน  บุญรตัน   กรรมการ 

  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   นางสุดจิต           สุดแปน   กรรมการ 
   นางศรีสุดา          พรหมดนตรี  กรรมการ 

นางอาพร    มากคงแกว  กรรมการ 
  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

นายสมยา            บุญแกว   กรรมการ 
วาที่ ร.ต.หญิงณิชาภัทร   โกเอี้ยน   กรรมการ 
นายสิทธิพงศ     จันผลึก   กรรมการ 

    นายณรงฤทธ์ิ   มณีสวุรรณ  กรรมการ 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

นางเชิญพัดชา   อินทรกําเหนิด  กรรมการ 
นายพิชิตพงษ     ทวีตา   กรรมการ 

   วาที่ ร.ต. ศราวุธ   สังขทอง   กรรมการ 
วาที่ ร.ต.หญิงพัชรี  นิลสสัน   กรรมการ 

       ตัวบงชี้ 1.6 ผูเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  ประกอบดวย 
  1.6.1   นางสุดา    หยังหลัง   ประธานกรรมการ 
  1.6.2   นางสุดจิต  สุดแปน   กรรมการ 
  1.6.3   นางศรีสุดา  พรหมดนตรี  กรรมการ 
  1.6.4  นางอาพร    มากคงแกว  กรรมการ 
  1.6.5 นางสาวปาจรีย          จริงจิตร   กรรมการ 
  1.6.6   นางสาวเบญจมาศ   แกวกลา   กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ 1.7   ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดี ประกอบดวย 
  1.7.1   นายโชค   มณีกุล   ประธานกรรมการ 
  1.7.2   นางพรพรรณ  สัตถาภรณ  กรรมการ 
  1.7.3   นางพรพรรณี  ปญจมาตย  กรรมการ 
  1.7.4   นางสาวปาจรีย  จริงจิตร   กรรมการ 
  1.7.5   นายเทียนชัย                แซอ๋ิว   กรรมการ 

1.7.5   นางวัลลี    มณีกุล   กรรมการ 
  1.7.5   นางอรยาพร  ไกรเทพ   กรรมการ 
  1.7.6   นางวรรณา                  ไชยบุตร   กรรมการ 

1.7.7  วาที่ ร.ต.หญิงณิชาภัทร   โกเอี้ยน   กรรมการ 
1.7.8  นายสิทธิพงษ               จันผลึก   กรรมการ 

  1.7.9   นางเชิญพัดชา   อินทรกําเนิด  กรรมการ  
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  1.7.10   นางสาวเบญจพร         คงจันทร  กรรมการ 
1.7.11   นางสาววิไลรัตน    รอดแข็ง   กรรมการและเลขานุการ  

      ตัวบงช้ี 1.8   ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ประกอบดวย 
  1.8.1   นางทิพวรรณ   ชูเวทย   กรรมการ 
  1.8.2   นางวรรณา   ไชยบุตร   กรรมการ 
  1.8.3   นางวรวรรณ  ศรีพล   กรรมการ 
  1.8.4  นางศรีรจนา                 ไทยกลาง  กรรมการ 
  1.8.5   นางสาวศิรนิาฎ  ออนชื่นจิตร  กรรมการ 
  1.8.6   นางสาวสุภาวดี  จันสุข   กรรมการและเลขานุการ 
      ตัวบงช้ี 1.9 ผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ประกอบดวย 
  1.9.1   นายโชค   มณีกุล   ประธานกรรมการ 
  1.9.2   นางอรยาพร                ไกรเทพ   กรรมการ 
  1.9.3   นางอรอนงค   เหลียวพัฒนพงศ  กรรมการ 
  1.9.4   นางสาวนราจันทร          ศรีสุข         กรรมการ 
  1.9.5   นางสาววิไลรัตน  รอดแข็ง   กรรมการ 
  1.9.6   นางสาวศมนวรรณ       ใจหาว   กรรมการและเลขานุการ  
    ตัวบงชี้ 1.10 ผูเรยีนมีสุขภาพรางกายและลักษณะจิตสังคม ประกอบดวย 

1.10.1  นายสมยา     บุญแกว   ประธานกรรมการ 

1.10.2  นางพรพรรณี              ปญจมาตย  กรรมการ 

1.10.3  นายสิทธิพงศ  จันผลึก   กรรมการ 

1.10.4  นายณรงคฤทธ์ิ            มณีสุวรรณ  กรรมการ 

1.10.5  นางสาวอรทัย            ชวยบุญชู  กรรมการ 

  1.10.6  วาที่รอยตรีหญิงณิชาภัทร  โกเอ้ียน  กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการดําเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ประเมินผล จัดเก็บ 
รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงานมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา  ประกอบดวย 

ตัวบงชี้ 2.1 สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.1.1  นายยงยุทธ  ปูขาว   ประธานกรรมการ 
2.1.2  นางสาวนิรมล   นิลพัฒน   กรรมการ 
2.2.3  นายอํานวย   เทพเนียม  กรรมการ 
2.2.4  นายประยุกต   เซงซองกุน  กรรมการ   
2.2.5  นางศรีสุดา          พรหมดนตรี   กรรมการ  
2.2.6  นางสาวศิรินาฎ              ออนชื่นจิตร  กรรมการ 

  2.2.7  นางสาววิมลรตัน            หอยสังฆ  กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบงชี้ 2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารและจัดการคณุภาพของสถานศึกษา  

2.2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน  
ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  
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    2.2.1.1  นางสาวนิรมล  นิลพัฒน   ประธานกรรมการ 
    2.2.1.2  นางจิรวรรณ  อิสระพงศไพศาล  กรรมการ 
    2.2.1.3  นายกฤตกร              สภาสันติกุล  กรรมการ 

  2.2.1.4  นางอัญชลี    เต็มสิริสัมพันธ  กรรมการ 
  2.2.1.5  นางสาวสุจิรา   ทองแจง   กรรมการ 

     2.2.1.6 นางศรีรจนา  ไทยกลาง  กรรมการ 
    2.2.1.4  นางศรีนรา               สกาวสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
           2.2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
    2.2.2.1  นางจีรทีปต   ธนวัฒนกีรติ  ประธานกรรมการ 
    2.2.2.2  นางวันดี  แสงดํา   กรรมการ 
    2.2.2.3  นางปยะภรณ     ภูกลาง   กรรมการและเลขานุการ 
           2.2.3 การวางแผนการบรหิารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  

                      2.2.3.1  นายประยุกต   เซงซองกุน  ประธานกรรมการ 
                      2.2.3.2  นางนัทลินยา            หอยสังฆ  กรรมการ 
                      2.2.3.3  นายฐานภพ            ทวีศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

2.2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู
อยามีคุณภาพ  
 2.2.4.1  นายพิชิตพงษ  ทวีตา     ประธานกรรมการ  

   2.2.4.2  นายโชค                  มณีกุล   กรรมการ 
   2.2.4.3  นางพรพรรณ           สัตถาภรณ  กรรมการ 

       2.2.4.4   นางศรสีุดา  พรหมดนตรี  กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบงชี้ 2.3  สถานศึกษามกีารมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรบัผิดรับชอบตอผล การ

จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
  2.3.1  นายอํานวย   เทพเนียม   ประธานกรรมการ 
  2.3.2  นางสาวนิรมล  นิลพัฒน        กรรมการ  
  2.3.3  นายประยุกต   เซงซองกุน   กรรมการ 
  2.3.4  นางศรนีรา           สกาวสุวรรณ   กรรมการ 
  2.3.5 นางสาววิมลรัตน           หอยสังฆ  กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ 2.4  สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
  2.4.1  นายอํานวย   เทพเนียม  ประธานกรรมการ 
  2.4.2  นางสาวนิรมล   นิลพัฒน   กรรมการ  
  2.4.3  นายประยุกต   เซงซองกุน  กรรมการและเลขานุการ 
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4. คณะกรรมการดําเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ประเมินผล จัดเก็บ 
รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ประกอบดวย 
 ตัวบงชี้ 1 จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําประยุกตในชีวิตได 
 ตัวบงชี้ 2 ใชสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ 3  มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก 
 ตัวบงชี้ 4  ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 ตัวบงชี้ 5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรยีนรูประกอบดวย 

1) นางสาวนิรมล   นิลพัฒน   ประธานกรรมการ 
2) นางทิพวรรณ   ชูเวทย   กรรมการ 
3) นางวรวรรณ   ศรีพล   กรรมการ 
4) นางสาวศมนวรรณ   ใจหาว   กรรมการ 
5) นางสุดา    พลชัย   กรรมการ 
6) นางกาญจนา   มานะศิริ   กรรมการ 
7) นางจิรวรรณ   อิสระพงศไพศาล  กรรมการ 
8) นางสาวภัคมณฑกร   ชูแสง   กรรมการ 
9) นางศรีรจนา          ไทยกลาง  กรรมการ 
10)  นางพรพรรณี         ปญจมาตย  กรรมการ 
11)  นายโชค           มณีกุล   กรรมการ 
12)  นางสาวสุภาวดี          จันสุก   กรรมการ 
13)  นางพรพรรณ            สัตถาภรณ  กรรมการ 
14)  นางสาวศิรินาฏ          ออนชื่นจิตร  กรรมการ 
15)  นางสาวปาจรยี          จริงจิตร   กรรมการ 
16)  นายพันธกานต          รองพล   กรรมการ 
17)  นางสาวนราจันทร      ศรีสุข   กรรมการ 
18)  นางศรีนรา         สกาวสุวรรณ  กรรมการ 
19)  นางอรยาพร         ไกรเทพ   กรรมการ 
20)  นางวรรณา         ไชยบุตร   กรรมการ 
21)  นางอรอนงค       เหลียวพัฒนพงศ  กรรมการ 
22)  นางวัลลี         มณีกุล   กรรมการ  
23)  นางสาวเบญจพร      คงจันทร   กรรมการ 
24)  นางสาววิไลรตัน       รอดแข็ง   กรรมการ 
25)  นางยลดา               ขุนอินทร  กรรมการ 
26)  นางสาวนิศารัตน       ทองยอย  กรรมการ 
27)  นางสาวภัทรานิษฐ   อินดาํ   กรรมการ 
28)  นายอรรถพงษ        ทองชุม   กรรมการ 
29)  นางสาววิมลรัตน      หอยสงัฆ  กรรมการ 
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30)  นางสาวนงเยาว        จริงจิตร   กรรมการ 
31)  นางรุงศรี                เพชรฤทธ์ิ  กรรมการ 
32)  นางสาวกวิตา          เพ็งพาจร  กรรมการ 
33)  นางวิมลทา             บูกง   กรรมการ 
34)  นายศรีศักด์ิ            รักษสุวรรณ  กรรมการ 
35)  นางสาวเบญจมาศ     แกวกลา   กรรมการ 
36)  นางสาวศิรประภา   แชมชอย  กรรมการ 
37)  นางสาวขวัญฤทัย   ขวัญออน  กรรมการ 
38)  นางจีรทิปต     ธนวัฒนกีรติ  กรรมการ 
39)  นางอัญชลี     เต็มสิรสัิมพันธ  กรรมการ 
40)  นางรัตนา     สวัสดิมงคล  กรรมการ 
41)  นางวันดี      แสงดํา   กรรมการ 
42)  นายเทียนชัย    แซอ๋ิว   กรรมการ 
43)  นางปยะภรณ    ภูกลาง   กรรมการ 
44)  นางสาวสุจิรา   ทองแจง   กรรมการ 
45)  นายฐานภพ    ทวีศักดิ์   กรรมการ 
46)  นายกฤตกร    สภาสันติกุล  กรรมการ 
47)  นางจิตติมา   ศรีเทพ   กรรมการ 
48)  นางพิมชนก          ฤทธ์ิสมิตชัย  กรรมการ 
49)  นางสาวสุรัสวดี       ละงู   กรรมการ 
50)  นางสาววิภาภรณ         เจริญฤทธ์ิ  กรรมการ 
51)  นางสาวเสาวลี       จริงจิตร                   กรรมการ 
52)  นางสาวฉัตริกาญจน   บุญรัตน   กรรมการ 
53)  นางสุดจิต            สุดแปน   กรรมการ 
54)  นางศรีสุดา           พรหมดนตรี  กรรมการ 
55)  นางอาพร     มากคงแกว  กรรมการ 
56)  นายสมยา             บุญแกว   กรรมการ 
57)  วาที่ ร.ต.หญิงณชิาภัทร   โกเอ้ียน   กรรมการ 
58)  นายสิทธิพงศ     จันผลึก   กรรมการ 
59)  นายณรงฤทธ์ิ   มณีสุวรรณ  กรรมการ 
60)  นางเชิญพัดชา   อินทรกําเหนิด  กรรมการ 
61)  นายพิชิตพงษ     ทวีตา   กรรมการ 
62)  วาที่ ร.ต. ศราวุธ   สังขทอง   กรรมการ 
63)  วาที่ ร.ต.หญิงพัชรี   นิลสสัน   กรรมการ 
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 5.คณะกรรมการรวบรวม เอกสาร ตามมาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 3   จัดทํารปูเลมรายงาน
ประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 ประกอบดว 

 6.1  นางสาวนิรมล   นิลพัฒน  ประธานกรรมการ 
6.2  นางจีรทิปต                    ธนวัฒนกีรติ กรรมการ 

   6.3  นางสาววิภาภรณ              เจริญฤทธ์ิ กรรมการ  
   6.4  นางสาวนราจันทร             ศรีสุข  กรรมการ 
   6.5  นายกฤตกร   สภาสันติกุล กรรมการ 
                      6.6  นางสาวสุจิรา         ทองแจง กรรมการ  
     6.7  นางสาวเบญจมาศ              แกวกลา กรรมการและเลขานุการ 
  

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดแกทางราชการ 
 

สั่ง  ณ วันที่  12  มีนาคม    2564 
 
 
   
 

(นายยงยุทธ  ปูขาว) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 
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คําสั่งโรงเรียนสภาราชินี 2 
ท่ี 41/2564 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และใหการ
ดําเนินงานกระกันคุณภาพการศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 
ใหสถานศึกษาติดตามการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพแนวใหม  ระดับสถานศึกษา  จึงแตงต้ังคณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

1. นายยงยุทธ    ปูขาว   ประธานกรรมการ   
2. นางสาวนิรมล  นิลพัฒน   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเบญจมาศ  แกวกลา  กรรมการและเลขานุการ 
4. นางจีรทปิต   ธนวัฒนกีรติ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการดังกลาว ปฏิบัติหนาที่ในการติดตามการดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และถูกตองตามหลักการประกันคุณภาพแนวใหม บนพ้ืนฐานความโปรงใส คุมคา ยึดหลักนิติธรรมและหลัก 
คุณธรรมเนนการมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบ ดวยการประเมินแบบองครวม 

 

สั่ง ณ วันที่    2   มีนาคม   2564 

 
 
 
 

(นายยงยุทธ  ปูขาว) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 
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แบบติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคณุภาพตามมาตรฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบ่ี 

ปการศึกษา 2563 
 

โรงเรียนสภาราชิน ี2  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
1. มีความสามารถใน

การอาน  การ
เขียน การสื่อสาร 
และการคิด
คํานวณ** 

 

- โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู กลุมสาระภาษาไทย  
 

การดําเนินงาน 
- มีการพัฒนาทักษะการอาน เขียน ใหแกนักเรียนอานไม

ออก เขียนไมคลอง ใหแกนักเรียนเปนรายบุคคล 
- นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันสุนทรภู-วันภาษาไทย ใน

ลักษณะเชิงบูรณาการ โดยการจัดกิจกรรมแบบออนไลน 
- จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผู เรียนเปนสําคัญผาน

กิจกรรมที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง
หลายรูปแบบ โดยครูจะสอดแทรกขอสอบของการ
ทดสอบระดับชาติ (o-net) ให นักเรียนทายบทเรียน 
เพ่ือใหนักเรียนมีความคุนชินกับขอสอบดวย 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- ติดตามผลการพัฒนาการอานการเขียนอยางตอเนื่อง โดย

มีการประสานความรวมมือกับผูปกครองอยางสม่ําเสมอ 
แนวทางการพัฒนา 

- จัด กิจกรรมสอนเส ริมเ พ่ิม พูนความรู เ พ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหสูงขึ้น 

- โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู กลุมสาระ 
คณิตศาสตร 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ

โดยดําเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 

- จัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเปนสําคัญผาน
กิจกรรมที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง
หลายรูปแบบ โดยครูจะสอดแทรกขอสอบของการ
ทดสอบระดับชาติ (o-net) ใหนักเรียนทายบทเรียน 

- คายคณิตศาสตรไมไดดําเนินการเน่ืองจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 

- ควรมีการบันทึกผลการพัฒนาทักษะการคดิคาํนวณ
ของนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสามารถแกปญหา
ผูเรียนได อยางเปนระบบ และตอเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
- ดําเนินการพัฒนานักเรยีนดานการคิดคํานวณอยาง

ตอเน่ือง 
- จัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมพูนความรู เ พ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน 
 

- โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู  กลุมสาระ
วิทยาศาสตร 

ผลการดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
- ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญผาน

กิจกรรมท่ีหลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง
หลายรปูแบบ โดยครูจะสอดแทรกขอสอบของการ
ทดสอบระดับชาติ (o-net) ใหนักเรียนทายบทเรียน  

- นักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศของ
ผูเรียนผานกิจกรรมคายวิทยาศาสตร 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- ดําเนินการพัฒนานักเรยีนดานการคิดและแกปญหา

อยางตอเน่ือง 
แนวทางการพัฒนา 

- จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มพูนความรูเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น 
 

-โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู  กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม Morning English  

เป น กิ จกรรมตอน เช าหน า เ ส าธ ง  ให ค ว าม รู
ภาษาอังกฤษ   

- นั ก เ รี ยน เข าร วมกิ จกร รม เส ริมสร า งค วาม รู
ภาษาอังกฤษ ( English  Friday)  

- นักเรียนทุกคนเรียนภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษา  
- ครูจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช

กระบวนการคิด ผานกิจกรรม Active Learning 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและฝกการใช
ภาษากับเจาของภาษา 



๖๒ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 

- ดําเนินการพัฒนาใหนักเรียนสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศ(อังกฤษ,จีน) ในชีวิตประจําวันได 

แนวทางการพัฒนา 
       - จัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมพูนความรูเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน โดยการสอนติวเขม 
 O-Net ภาษาอังกฤษ จัดการสอนเสริมตอนเชาและหลัง
เลิกเรียน 

2. มีความสามารถใน
การคดิวิเคราะห 
คิดอยางมีวิจาร
ญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
แกปญหา** 

- กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
ในรายวิชาไอเอส 
 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนระดับ ชั้น ม.2 และ ม.5 ไดเรยีนรูการทํา

โครงงานในวิชา ไอเอส 
ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 

- จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักเรยีนอยาง
หลากหลาย 

แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพตามสนใจและ

ความถนัด เพื่ อนําความรู ที่ ไดมาตอยอดสร า ง

นวัตกรรม  

 - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
  

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกหองเรียนไดจัดทําโครงงานคุณธรรม หนึ่ง

หองเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม 
ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 

- จัดเวทีนําเสนอหนึ่งหองเรยีนหนึ่งโครงงานคุณธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

- นําผลที่ไดจากการจัดทําโครงงานคุณธรรมหองเรียน
ม า ส ะ ท อ น วิ ธี ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห  คิ ด อย า ง มี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกปญหา อยางเปนระบบ 
 

- กิจกรรมชุมนุม 
 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนได รับการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหผานกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย 
ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 

- สงเสริมใหมี เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรม
ชุมนุม 
 



๖๓ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา 

- จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดอยางมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหาบูรณาการผาน 8 กลุมสาระ
การเรียนรู 

3. มีความสามารถใน
การสราง
นวัตกรรม 

1. กิจกรรมการเรียนรู
รายวิชา ไอเอส 
2. โครงงานคุณธรรม  
3. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโครงงานบูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรู 
 
 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนไดเรียนรูการทําโครงงานทุกกลุมสาระ

การเรียนรู 
- นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความรู และสราง

เสริมประสบการณใหนักเรียนไดสรางสรรคผลงาน/
ชิ้นงานในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- มีการพัฒนาผลงาน/ชิ้นงานสูนวัตกรรม สามารถ

นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรผลงานได 
แนวทางการพัฒนา 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวสะเต็มศึกษาผนวก
กับการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลงานใหมีความนาเชื่อถือ
ยิ่งข้ึน 

4. มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

1. กิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาคอมพิวเตอร 
2. กิจกรรมชุมนุม 
3. portfolio ของนักเรียน 
 ม.6 
4. กิจกรรมการสืบคนหา
ความรูของทุกกลุมสาระ/
การนําเสนองาน 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนไดเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร 
- นักเรียนทุกคนมี E-mail โดเมนของโรงเรียน และ

สามารถใชหองเรียน google classroom ได 
- นักเรียนในการศึกษาหาความรูทั้งในหองเรียนและ

นอกหองเรียน มีสัญญาณ Wifi บริการในโรงเรียน 
โดยมีครดููแลอยางใกลชดิ   

- นักเรียนชั้นม.6 สามารถผลิต portfolio ของตนเอง
เพ่ือนําไปสมัครเขาศึกษาตอได 

- นักเรียนทุกคนฝกการสืบคนและนําเสนองานโดยใช
คอมพิวเตอร 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการใชเทคโนโลยี ขั้นสูง เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพผูเรยีน เชน การเขียน โปรแกรม
คอมพิวเตอร 

แนวทางการพัฒนา 
- จัดอบรมพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถใน

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรรูปแบบตางๆ 



๖๔ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
5. มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา** 

1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
8 กลุมสาระการเรียนรู 
2. โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
3. โครงการคายหองเรียน
พิเศษ วิทย – คณิต 
4. โครงการ SMILE  NO  
ZERO  ลด 0 ร มส. 
5. โครงการเพชรมุจลินท 
6. โครงการสอนเสริม 5 
กลุมสาระการเรียนรู 
7. กิจกรรมการวิเคราะห
ขอสอบโอเน็ต 
 

การดําเนินงาน 
- ครูผูสอนทุกคนมีโครงการสอนและแผนการสอน ท่ี

สามารถจัดการเรียนรูตรงตามมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูที่กําหนด  

- ครูมีกระบวนการพัฒนาผูเรียน ออกแบบการเรียนรู
ดวยวิธีที่การหลากหลาย มีการจัดการเรียนรูท่ีเนน
ผู เ รียนเปนสําคัญ ลงมือปฏิบัติ จริ ง เนนทักษะ
กระบวนการคิด กระบวนการกลุมและใชแหลง
เรียนรูหลากหลาย  

- ครูมีเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลอยางหลากหลาย 
มีกระบวนการวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ใชการประเมินที่เนนคําถาม
เชิงวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาพรอมทั้งวัด
พฤติกรรมนักเรียนในทุกดาน  มีการสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียน ใหความรูทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  

- มีการจัดสอนเสริมในทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น 

- การดําเนินงานตามกรอบ SMILE  NO  ZERO  เพื่อ
ลดปญหานักเรียนติด  0 ร  และ มส 

- มีโครงการเพชรมุจลินท ใหทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่มีผลการเรียน 3.75 ขึ้นไป สงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สงูข้ึน 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนควรไดรับความ

รวมมือจากทุกฝาย เชน นักเรียน ครูประจําวิชา ครูท่ี
ป รึกษา ผูปกครองในการติดตามการเรียนของ
นักเรียนอยางตอเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
- สอนเสริมในทุกกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น  ในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน จัดสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนใหกับนักเรียนที่สนใจทุกวันตอนเย็นหลังเลิก
เรียน จัดสอนซอมเสริมเพิ่มพูนศักยภาพใหนักเรียนท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาคาเปาหมาย จัดสอนเพ่ิมเติม 
(เรียนซ้ํา) กรณนีักเรียนมีผลการเรียนไมผาน จัดสอน
เพิ่มเติมนักเรียนที่ยายสถานศึกษาระหวางปที่มี
รายวิชาไมครบตาม 



๖๕ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
6. มีความรูทักษะ

พ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

1. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูของกลุมสาระ
การงานอาชีพ 
2. กิจกรรมแนะแนว
การศกึษาตอ นักเรียน ม.3 
ม.6 
3. หลักสูตรมัธยมศึกษา
วิชาชีพระยะสั้น 
 
 

การดําเนินงาน 
- กลุมสาระการงานอาชีพจัดการเรยีนรูเก่ียวกับอาชีพ

รายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเตมิใหกับนักเรยีน 
- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน เชนนักเรียนม.ตนเลือกเรียน
หลักสูตรมัธยมศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัย
สารพัดชาง 

- นักเรียนทุกคนมีทักษะในการอยูรวมกันในสังคม มี
ความยืดหยุนในการใชชีวิต มีจิตสาธารณะในการ
ทํางานเพื่อสวนรวม มีความสุขในการทํากิจกรรม
และการเรียนรูในเร่ืองที่ตนสนใจ 

- นักเรียนทุกคนไดรับการแนะแนวการศึกษาตอและ
การแนะแนวอาชีพ โดยใช Application ทาง Social 
media เพื่อใหขอมูลการศึกษาตอและการประกอบ
อาชีพ ท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งประสานงานกับ
หนวยงานภายนอกเขามาใหขอมูลดานการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพ 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- จัด กิจกรรมที่ส ร าง เสริม ใหนัก เรียนมีคุณภาพ

เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล คนพบ
และพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดําเนินชีวิต 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม รูจักการ
เรียนรูในเชิงพหุปญหา รูจักคิด ตัดสินใจ แกปญหา
ในชวงวิกฤต ิ

แนวทางการพัฒนา 
- จัดใหมีหลักสูตรทองถิ่นหรือการเรียนรูภูมิปญญา

ชาวบานบูรณาการในชั้นเรียน 
 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

 
 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
 

1.มีคุณลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษา
กําหนด** 
 
 
 

1. โครงการสงเสรมิ
ประชาธิปไตย(องคการสภา
นักเรียน) 
2. โครงการปองกันและ
แกปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
3. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน 
4. โครงการคุณธรรม
จริยธรรม 
5. โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
6.  โครงการประชุม
ผูปกครอง           
7.โครงการธนาคารโรงเรียน 
8.โครงการเสริมสรางผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยมหลัก
ของคน  ไทยผาน
กระบวนการลูกเสือ 
 9.กิจกรรมโฮมรูม 
 10. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 
สรางวินัยจราจร 
11.  โครงการ To Be 
Number One 
 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมบูรณาการสรางเสริม

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสํานึก

ในการอนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา

ไทย  ยึดปฏิบัติตนตามหลักคานิยม 12 ประการ 

สงเสริมทั้งดนตรี กีฬา ตอตานยาเสพติด สงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา“อยูอยางไทย 

น้ําใจงาม” อยางเดนชัด  

- ครูทุกคนสอดแทรกความรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในหองเรียนโดยมีการบูรณาการผาน 8 กลุม

สาระการเรียนรู   

- นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ ดีขึ้น

เปนที่ยอมรบัของสังคม  

- นักเรียน มีน้ําใจ จิตอาสา มีความซื่อสัตย ชวยเหลือ

แบงปนซึ่งกันและกัน 

- นักเรียน มีวินัย เคารพกฎจราจร  

- นักเรียนรูจักเก็บออมฝากเงินธนาคารโรงเรียน    
ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 

- สงเสริมความเปนแบบอยางในการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

- สงเสรมินักเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 
แนวทางการพัฒนา 

- ดําเนินการกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนที่ทํา
ความดี 

2. ความภูมิใจใน
ทองถ่ินและความ
เปนไทย 
 
 
 

1. กิจกรรมวันลอยกระทง 
2. กิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา 
3. กิจกรรมหนาเสาธงทุกวัน 

การดําเนินงาน 
- ครูทุกคนมีการ จัด กิจกรรมการเรียนการสอน 

สอดแทรกการปลูกจิตสํานึกความเปนไทย มีการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรรมและการตานทุจริตในชั้น

เรียน 

- นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมวันลอยกระทง 

- นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 



๖๗ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับ

บรบิทในทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 

- จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักสูตร
ทองถิ่น 
 

3. การยอมรับท่ีจะอยู
รวมกันบนความ
แตกตางและ
หลากหลาย 
 
 
 

1. กิจกรรมหนาเสาธง 
2. กิจกรรมสภานักเรียน 
3. โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
 
 

การดําเนินงาน 
- จั ด กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
โดยการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวม ยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกตาง 

- จัดกิจกรรมหนาเสาธงเพื่อสงเสริมใหนักเรียน ได
แสดงความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย 
อยูรวมกันบนความแตกตางดานศาสนา ทุกเชา
นักเรียนทุกคนตองเขาแถวและทําพิธีหนาเสาธง  

- นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลอยางทั่วถึง 
ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 

- ปลูกฝง  ถายทอด และสงเสริมใหนักเรียนมีวิถีชีวิต
แหงประชาธิปไตย 

แนวทางการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมนักเรียนอยาง

ตอเน่ือง 
 

4. สุขภาวะทาง
รางกายและจิต
สังคม**(ตองสูงกวา
เปาหมาย) 
 
 
 
 
 

1.โครงการกีฬาตานยาเสพ
ติด 
2.การบริจาคโลหิต 
3.กิจกรรมลส./นน./ 
ยุวกาชาด 
4.กิจกรรมทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย ขอมูล

น้ําหนักสวนสงู 

 

ดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนเขารวมกีฬาตานยาเสพติด 
- นักเรียนทุกคนเขารับการทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย 
- ครูจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนไดมกีารออกกําลัง

กายตามศักยภาพของตนเอง  
- สงเสริมใหนกเรยีนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มี

น้ําหนัก สวนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน  

- สงเสริมใหความรูและปฏิบัติตนตามมาตรการตางๆ
ในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 
 



๖๘ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- จัดกิจกรรมเสริมใหกับนักเรียนที่ไมผานเกณฑการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายหรือมีสุขภาวะเกินเกณฑ 
แนวทางการพัฒนา 

- จัดอบรมเก่ียวกับการดูแลสุขภาพนักเรียน หรือ การ
ประสานความรวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุขมาให
ความรูแกนักเรยีนและตรวจสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
1.มีเปาหมาย
วิสัยทัศนและพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน** 

1. วิสัยทัศนโรงเรียน 
2. แผนงานโครงการ/รายงานการ
ใชแผนงาน/โครงการ 

การดาํเนินงาน 
- โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ ท่ี

กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน ดั งปรากฏในแผนพัฒนาการ จัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ
ปงบประมาณ 2562-2566) และโรงเรียน
ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2564 ที่มีกรอบการดําเนินงาน
อยางชัดเจน 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- มีการทบทวนเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของฝายงานยอย 
แนวทางการพัฒนา 

- ดําเนินงานตามเปาหมายวิสัยทัศนและพันธ
กิจ และมีการติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
 

 
 
 
 



๖๙ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
2. มีระบบบริหาร
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษา** 

1. ระบบงานประกันคุณภาพ
การศกึษา  
2. คูมือฝายตางๆ คูมือวิชาการ 
คูมือนักเรียน/    
3. Flowchart ระบบเรยีนรู 
ระบบดูแล ระบบชวยเหลือ
นักเรียน ระบบกิจการ 
4. แผนปฏิบัติการประจําป 
5. แผนกลยุทธ 
 

การดาํเนินงาน 
- ส ถาน ศึ กษา มี ก า รบ ริ ห า ร จั ดก า ร ต า ม

แผนพัฒน าคุณภา พส ถาน ศึ กษา  และ
แผนปฏิบัติการประจําป นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา โดยยึดหลัก
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน  

- ดําเนินงานโดยใชระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเปนตัวขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 

- ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการรับผิดชอบ
ตอผลการจัดการศึกษา  

แนวทางการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยการมสีวนรวม

ของทุกฝายอยางตอเน่ือง 
 

3. ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบ
ดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

1. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาป
การศกึษา 2563 
2. จัดทําหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
3. การจัดทําหลักสูตรหองเรียน
พิเศษวิทย-คณิต , ภาษาจีน 
4. ทําความรวมมือ(MOU) กับ
สถาบันการศึกษาตางๆ 

การดาํเนินงาน 
- สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช

กระบวนการ PDCA ผูบริหาร คณะครู และผู
มีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันวางแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของ
ผูเรียน เชื่อมโยงวิถีชี วิตจริงครอบคลุมทุก
กลุม เปาหมายทุกคน ทั้ งด านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง 
และมีความสุข 

- จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ทุกคนใหมีศักยภาพเปนพลโลก เปนเลิศ
วิชาการ สื่อสารสองภาษา โดยนักเรยีนทุกคน
ไดเรียนภาษาจีน มุงเนนใหนักเรียนทุกคนมี
สมรรถนะสูมาตรฐานสากล  

- ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรูที่ เนนให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจ ริง มีการนิ เทศ
ภายในอยางสม่ําเสมอ       

 



๗๐ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
- มีเครือขายผูปกครอง นักเรียนไดรับการดูแล

อยางทั่ว ถึง ใกลชิดเปนรูปธรรมโดยผาน
ขั้นตอนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มี
ระบบและมีประสิทธิภาพครอบคลุมนักเรียน
ทุกคน 

- การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) วิทยา ลั ยสา รพั ดช า ง  โ ค รง กา ร
หองเรียนอาชีพในสถานศึกษา ปลดล็อค 
ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ประจําปงบประมาณ 
2564  

- การลงนามความรวมมือจัดต้ังศูนยสอบวัด
ความรูภาษาจีน (HSK) สถาบันขงจ่ือมหา
วิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)   

- มีการประเมินการใชหลักสูตรของสถานศึกษา 
และดําเนินการพัฒนาผูเรียนรอบดาน สงผล
ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย
ท่ีกําหนด 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- บริบทโรงเรียนอยูในชุมชนเมือง ควร

ดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 

- การจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน/บูรณาการ  
8 กลุมสาระการเรียนรู 
 

4. พัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดย
ผานชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)  
3. การนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอน 

ดําเนินงาน 
- ครูทุกคนเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองให

มีความรอบรูทางวิชาชีพ ไมนอยกวา  

20 ชั่วโมงตอปการศกึษา 

- ครูยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น จํานวน  

8 คน 

 



๗๑ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
- ครูทุกคนไดรับการพัฒนาการจัดการเรียน

สอนอยางตอเนื่อง มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ

ดูแล ใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการ

สอน 

- ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ 

( Active learning)   ใ ห ผู เ รี ย น ผ า น

กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสูการ

เรียนรูที่ลึกซึ้งและคงทน เนนทกัษะการคิด 

- โรงเรียนไดดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 

PLC โดยมีการจัดทําแผนการขับเคลื่อนอยาง

เปนระบบ มีการสรางทีมงาน PLC ของ

โรงเรียน โดยการกําหนดคาบ PLC ไว ใน

ตารางสอนของครูทุกคนเพื่อใหครูไดรวมกัน

หาวิธีแกปญหานัก เรียนหรือแลกเปลี่ยน

เรียนรูวิธีการสอน ใหประสบความสําเร็จ 

- ครูทุกคนใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม

และเทคโนโลยี และมีการประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช 

- ค รู ทุกคน มีห อ ง เ รี ยน ออน ไล น  google 

classroom 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 

- การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) ทั้งภายในและภายนอก สถานศกึษา 

 แนวทางการพัฒนา 

- มีการดําเนินการพัฒนาตนเองแลกเปลี่ยนการ
เรยีนรูและนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
5.จัดสภาพแวดลอม 
ทางกายภาพ และ
สังคมที่เอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

1. กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน
บรรยากาศในโรงเรียนใหเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู 

การดาํเนินงาน 
- โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ส นั บ ส นุ น  สื่ อ  ที วี  

หองปฏิบัติการ และอุปกรณตาง ๆ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ตลอดจนมีการจัดแหลงเรียนรู 
แหล งสื บค นข อมู ล  เช นห องสมุ ด  ห อ ง
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการตาง ๆ   

- โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู นาอยู นาอาศัย มีการพัฒนา
สภาพแวดลอมให เอ้ือตอการจัดการเรียน 
ปรับปรุงพ้ืนที่ตางๆ ในอาคารเรียนหองเรียน 
หองปฏิบัติการ หองสํานักงานใหเหมาะสมตอ
สภาพการเรียนรู ปลอดภัยและทันสมัยในยุค
การใชสื่อ ICT  

- โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศนรอบ
บริเวณโรงเรียนเพื่อใหมีความสะอาดรมร่ืน 
สวยงาม  

- โรงเรียนมีการปรับปรุงหองเรียนใหมีความ
พรอม มีการจัดทําป ายนิ เทศ จัดสภาพ
บรรยากาศหองเรียนตางๆ และโรงเรียนยังได
ดําเนินการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
ผานกิจกรรมตางๆ โดยทุกคนมสีวนรวม  

- โรง เรียนมีการใชแหลง เ รียนรู ภายนอก
โรงเรียนที่หลากหลายมีการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให ความรู แกนั ก เ รียนสร า ง
ประสบการณโดยตรงใหแกนักเรียนทุกคนได
เรียนรู 
 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- การพัฒนาบรรยากาศหองเรียนพิเศษใหเอ้ือ

ตอการเรียนรู 
-  การปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนปองกัน

ผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดข้ึนทุกป 
แนวทางการพัฒนา 

- จัดหางบประมาณในการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนใหมีความปลอดภัย 
 



๗๓ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
6.จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการ
จัดการเรียนรู 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพครูใหมี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.โรงเรียนมีการใชระบบ
เทคโนโลยีในการจัดการ 
 

การดาํเนินงาน 
- ผูบริหารสงเสริมใหครูทุกคนใชสื่อเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เชน การ
ใชหองเรียน google classroom มีการสราง
อีเมลโรงเรียนใหแกคณะครูและนักเรียนทุก
คน มีการขยายสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเอื้อตอการ
ใช ICT ทุกมุมของโรงเรียน นอกจากนี้ยัง
ข ย า ย สั ญ ญ า ณ  WIFI สํ า ห รั บ ก า ร ใ ช
คอมพิวเตอรเพื่อการคนควา เพ่ือเปนสื่อใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการจัดแหลง
เรียนรู แหลงสืบคนขอมูล  

- มีการจัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศ
อยางเปนระบบ ผานระบบ My office และ
ใชเทคโนโลยี จัดเก็บขอมูลนักเรยีนผานระบบ 
DMC จั ด ทํ า ข อ มู ล  B - OBEC , P- OBEC, 
SGS ,EGP, e-budget ชวยเก็บขอมูล อาศัย
ความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย มีการ
กํ า ห น ด ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร จั ด ร ะ บ บ
สารสนเทศใหเปนหมวดหมู และวิเคราะห
ขอมูลเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

- มีการใชระบบกลุม LINE โรงเรียนสําหรับ

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- มีการใชระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ออนไลน (E-School) ในการบริหารจัดการ

ภายในโรงเรียน ซึ่งประกอบไปดวยระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน การติดตามพฤติกรรม

นักเรียน ระบบงานสารบรรณตางๆ เพื่อลด

การใชกระดาษ 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 

-  ขยายสัญญาณ WIFI เพื่อใหครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ในโรงเรยีน 

-  การซอมแซม บํารุ ง อุปกรณการใช งาน
อินเทอรเน็ตภายในโรงเรียน 

แนวทางการพัฒนา 
- มีการประเมนิชองทางการใชสื่อที่หลากหลาย 



๗๔ 
 

 
 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
1 จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและ
สามารถนํา
ประยุกตใชในชีวิตได 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ 8 กลุมสาระ 
2. โครงการสงเสรมิความเปนเลิศ
ทางการเรียนของ 8 กลุมสาระ 
 

การดาํเนินงาน 
- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู โดยมีวิธีการ

จัดการเรียนรูอยางหลากหลาย เชน Active 

Learning การสืบเสาะ 5E 7E การบูรณาการ

สะเต็มศึกษาโดยเนนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง 

- ครูทุกคนจัดกิจกรรมที่เนนทักษะกระบวนการ

คิด บูรณาการผานกระบวนการเรียนรูแบบ

โครงงาน 

- ครูทุกคนรับการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู

และนําผลการนิเทศไปปรับปรุงในการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูตอไป 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 

- สงเสรมิใหนักเรียนเรียนรูผานการปฏิบัติจริง
จากกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
นําไปสูการประกอบอาชีพในอนาคต 

แนวทางการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีหลากหลายเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 
- การนิเทศติดตามโดยใชกระบวนการ PLC 

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู  สงผลใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 

 
 

2 ใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ 8 กลุมสาระ 
2. โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ
เพ่ือการเรียนรูในชั้นเรียน 

ดําเนินงาน 
- ครูทุกคนใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย 

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ผนวกกับ
การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย เชน Google Classroom, 
YouTube ตลอดจนการใชสื่อสังคมออนไลน
ใหเกิดประโยชน  เชน Facebook, Line, 
Messenger  ผูเรียนสามารถเขาถึงเน้ือหา
หรือบทเรียนไดตลอดเวลา 
 



๗๕ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 

- สงเสรมิใหครูใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
ในยุคการจัดการเรียนการสอนออนไลน ใน
สถานการณโควิด 19 

แนวทางการพัฒนา 
- สงเสรมิทุกกลุมสาระผลิตสื่อเพื่อใช

ประกอบการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 
- จัดอบรมใหความรูครูเก่ียวกับสื่อออนไลนที่ใช

ในการจัดการเรียนรู 
3 มีการบริหาร
จัดการเรียนเชิงบวก 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน 
ของครู 
2. กิจกรรมโฮมรมู  

การดาํเนินงาน 
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการ

ปฏิสัมพันธเชิงบวกกับนักเรียนทุกคน 
- ครูมีการวิเคราะหผูเรียนทุกคน 
- ครูมีการเยี่ยมบานนักเรยีนทุกคน 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- ครูมีการจัดกิจกรรมการ เรียนรูโดยใชวินัยเชิง

บวก ทําใหนักเรียนมีความสุข ในการมาเรยีน 
แนวทางการพัฒนา 

- จัดการเรียนรูท่ีหลากหลายใหสอดคลองตาม
ศักยภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

4 ตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบและนําผล
มาพัฒนาผูเรียน 

 1. กิจกรรมการวัดผลประเมินผล 
 2. วิจัยในชั้นเรียน 
 3. แผนการจัดการเรียนรู 
4. โครงการ SMILE No Zero 
Model 

 
 
 
 

การดาํเนินงาน 
- ครูทุกคน มีการออกแบบการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง มีขั้นตอนอยางเปน
ระบบ ดวยวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู ใน
รายวิชานั้นๆ 

- ครูทุกคนใหนักเรียนมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล การประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน
เพื่อน  เมื่อวัดและประเมินผลแลวครูจะให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 

- ครูทุกคน ใช เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่ เหมาะสมกับผู เ รียนในการ
จัดการเรียนรู ทั้งกอนเรียน หลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาผู เรียน และใช
แ บ บ ท ด ส อ บ   แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ
กระบวนการ แบบสังเกต แบบสัมภาษณใน
การวัดและประเมินผล 



๗๖ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การติดตาม/ขอเสนอแนะ 
- ครูทุกคนมีการวิเคราะหผลการจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพ  
- ครูทุกคนดําเนินแกปญหาผูเรียนที่มีผลการ

เรียน 0 ร มส. และ มผ. โดยใชกระบวนการ 
SMILE  NO  ZERO Model 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- ควรมีการวิเคราะห นักเรียนรายบุคคลอยาง 

ละเอียดเพ่ือแกปญหา นกัเรียนที่มีปญหา 
ทางการเรียน 

แนวทางการพัฒนา 
- ดําเนินการประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและ

นําผลมาพัฒนาผู เรียน โดยกระบวนการ 

SMILE  NO  ZERO  Model ในแก ปญหา

ผูเรียนท่ีมีผลการเรียนเปน 0 ร มส. และ มผ. 

และเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5 มีการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู 

1.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดย
ผานชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 

2. วิจัยในชั้นเรียนปการศึกษาอยาง
นอยละ 1 เรื่อง 
 

 

การดาํเนินงาน 
- โรงเรียนจัดคาบ PLC เพื่อใหครทูุกคนมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผานชุมชนแหง
การเรียนรูเพ่ือแกปญหาผูเรียน 
- ครูทุกคนดําเนินการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

ขอชี้แนะ คําแนะนํา ขอควรพัฒนา 
- สงเสรมิใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายใน

สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
- ครูทุกคนมกิีจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผาน

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียน 

แนวทางการพัฒนา 
- ครูนําปญหาทั้งทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรยีนและพฤติกรรมนักเรียนมาทาํงานวิจัย
โดยนําผลการวิจัยพัฒนา ปรับวิธีการเรยีน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนาเปน
นวัตกรรม  

 

 

 



๗๗ 
 

 
 

แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ปการศึกษา 2563   โรงเรียนสภาราชิน ี2  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน    คุณภาพ ระดับ   ดีเลิศ     .....  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา เปาหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
1. มีความสามารถใน
การอานการเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คํานวณ** 

1.1 รอยละ 73 ของนักเรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 2 ขึ้นไป 

1.1 รอยละ 85.02 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนระดับสถานศึกษากลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย 2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 1.2 รอยละ 73 ของนักเรยีน  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  
2 ข้ึนไป 

1.2 รอยละ 80.56 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนระดับสถานศกึษากลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 1.3 รอยละ 73 ของนักเรียน  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 2 ข้ึนไป 

1.3 รอยละ 82.52 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนระดับสถานศึกษากลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร 2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 1.4 รอยละ 73 ของนักเรียน  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 2 ข้ึนไป 
 

1.4 รอยละ 88.74 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนระดับสถานศึกษากลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร 2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

2. มีความสามารถใน
การคดิวิเคราะห  
คิดอยางมีวิจารญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แกปญหา 

2.1 รอยละ 78 ของผูเรียนมีผล
การประเมนิการอาน คิด
วิเคราะหและเขียน ระดับ 
ดีขึ้นไป 

2.1 รอยละ 95.42 ของผูเรียน
มีผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียนระดับดีขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

2.2 รอยละ 83 ของนักเรยีนที่
เรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม มีผลการ
ประเมิน ผาน 

2.2 รอยละ 99.38 ของ
นักเรียนท่ีเรียนวิชา IS และวิชา
โครงงาน โครงงานคุณธรรม มีผล
การประเมนิ ผาน 

สูงกวา
เปาหมาย 

 2.3 รอยละ 83 ของนักเรยีนมี
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียนดานความสามารถใน
การคดิ การแกปญหา การใช
ทักษะชีวิตในระดับ 2 ข้ึนไป 

2.3 รอยละ 93.28 ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญของผูเรยีนดาน
ความสามารถในการคิด การ
แกปญหา การใชทักษะชีวิตใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 



๗๘ 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา เปาหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
3. มีความสามารถใน
การสรางนวัตกรรม 

3.1 รอยละ 83 ของนักเรยีนที่
เรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม มีผลการ
ประเมิน ผาน 

3.1 รอยละ 99.38 ของ
นักเรียนท่ีเรียนวิชา IS และวิชา
โครงงาน โครงงานคุณธรรม มีผล
การประเมนิ ผาน 

สูงกวา
เปาหมาย 

 3.2 รอยละ 83 มีนวัตกรรมที่
เกิดจากการดําเนินการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 
 

3.2 รอยละ 100 มีนวัตกรรมที่
เกิดจากการดําเนินการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

สูงกวา
เปาหมาย 

4. มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4.1 นักเรียนรอยละ 88  มี
ความสามารถในการใชระบบ
อินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล 

4.1 นักเรียนรอยละ 100  มี
ความสามารถในการใชระบบ
อินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล 

สูงกวา
เปาหมาย 

4.2 รอยละ 88 ของนักเรยีนมี
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียนดานความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีในระดับดีขึ้นไป 

4.2 รอยละ 94.96 ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญของผูเรยีนดาน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ในระดับดีขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 4.3 รอยละ 73 ของนักเรยีนมี
ทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

4.3 รอยละ 83.72 ของ
นักเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

5. มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา** 

5.1 รอยละ 73 ของนักเรยีนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  
2 ข้ึนไป 

5.1 รอยละ 87.20 ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

5.2 รอยละ 73 ของนักเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
ก า ร เรี ย น รู ภ า ษา ไ ทย ร ะ ดั บ  
2 ขึ้นไป 

5.2 รอยละ 85.02 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทยระดับ  
2 ข้ึนไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 5.3 รอยละ 73 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียน รู คณิตศาสตรระดับ  
2 ขึ้นไป 

5.3 รอยละ 82.52 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม
สาระการ เรียน รู คณิตศาสตร
ระดับ 2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 5.4 รอยละ 73 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรู วิทยาศาสตร ระดับ  
2 ขึ้นไป 
 

5.4 รอยละ 88.74 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรู วิทยาศาสตร  
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

สูงกวา
เปาหมาย 



๗๙ 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา เปาหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
 5.5 รอยละ 73 ของนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

5.5 รอยละ 87.90 ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาฯ ระดับ 2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 5.6 รอยละ 80 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษา ระดับ 
2 ข้ึนไป 

5.6 รอยละ 94.17 ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนกลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 5.7 รอยละ 80 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ ระดับ 2 
ขึ้นไป 

5.7 รอยละ 89.76 ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ระดบั 2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 5.8 รอยละ 73  ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศระดับ 2 ขึ้นไป 

5.8 รอยละ 80.76  ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนกลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศระดับ 2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 5.9 รอยละ 80 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

5.9 รอยละ 88.35 ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพฯ ระดับ 2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

6. มีความรูทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ตองานอาชีพ 

6.1 รอยละ 80 ของนักเรยีนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชาการงาน
อาชีพฯ  2 ขึ้นไป 
 

6.1 รอยละ 88.35 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับสถานศึกษารายวิชาการงาน
อาชีพฯ  2 ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 

ประเด็นพิจารณา เปาหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
1. มีคุณลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด** 

1.1 รอยละ 88 ของผูเรียนผาน
การประเมนิคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรระดับดี 
ขึ้นไป 

1.1 รอยละ 96.06 ของผูเรียน
ผานการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 ๑.๒ รอยละ 94 ของผูเรียนผาน
การประเมนิคุณธรรมอัตลักษณ
ของโรงเรียนตามเกณฑโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 

๑.๒ รอยละ 100ของผูเรียนผาน 
การประเมนิคุณธรรมอัตลักษณ
ของโรงเรียนตามเกณฑโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ระดับ1 ดาว 

สูงกวา
เปาหมาย 

2.ความภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทย 

๒.๑ รอยละ 94 ของผูเรียนผาน
การประเมนิคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาดานรักความเปนไทย 
ระดับดีขึ้นไป 

๒.๑ รอยละ 97.25 ของผูเรียน
ผานการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาดานรักความเปนไทย 
ระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา
เปาหมาย 

 ๒.๒ รอยละ 94 ของนักเรยีนเขา
รวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

๒.๒ รอยละ 100 ของนักเรยีน
เขารวมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา 

สูงกวา
เปาหมาย 

3. การยอมรับที่จะอยู
รวมกันบนความ
แตกตางและ
หลากหลาย 

3.1 รอยละ 96 ของนักเรียนเขา
รวมกิจกรรมสงเสรมิ
ประชาธิปไตย 

3.1 รอยละ 100 ของนักเรยีน
เขารวมกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย 

สูงกวา
เปาหมาย 

3.2 รอยละ 94 ของนักเรียน
ผานการประเมินกิจกรรมชุมนุม 

3.2 รอยละ 95.63 ของ
นักเรียนผานการประเมิน
กิจกรรมชุมนุม 

สูงกวา
เปาหมาย 

4. สุขภาวะทาง
รางกายและจิตสังคม** 

4.1รอยละ 84 ของนักเรียนผาน 
เกณฑการประเมินการทดสอบ
สมรรถนะรางกายในระดับดี 

4.1 รอยละ 86.98 ของนักเรียน
ผ าน เกณฑก ารประ เมิ นกา ร
ทดสอบสมรรถนะร างกายใน
ระดับด ี

สูงกวา
เปาหมาย 

 4.2 รอยละ 75 ของนักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ขึ้นไป 

4.2 รอยละ 79.91 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ข้ึนไป 
 

สูงกวา
เปาหมาย 

 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   คุณภาพ ระดับ     ดีเลิศ          
 

ประเด็นพิจารณา เปาหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
1. มีเปาหมายวิสัยทัศน
และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน ** 

1.1 โรงเรยีนมีวิสัยทัศน
เปาหมาย พันธกิจ และ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

1.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน
เปาหมาย พันธกิจ และ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
ชัดเจน สอดคลองกับบรบิทของ
สถานศึกษาและความตองการ
ของชุมชน 

ชัดเจน/ เปนไป
ไดในการ
ปฏิบัติ 

1.2 โรงเรยีนมีวิสัยทัศนพันธกิจ 
นโยบาย กลยุทธ 

1.2 โรงเรียนมีวิสัยทัศนพันธกิจ 
นโยบาย กลยุทธ สอดคลองกับ 
นโยบาลรัฐบาล แผนการศึกษา
แหงชาติ เปนไปไดในทางปฏิบัติ 

ชัดเจน/ เปนไป
ไดในการ
ปฏิบัติ 

 1.3 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ 1.3 โรงเรียนมีการปรับแผน 
กลยุทธใหสอดคลองสภาพปญหา
และความตองการพัฒนาตาม
นโยบายการปฏิรปูการศึกษา 

ชัดเจน/ เปนไป
ไดในการ
ปฏิบัติ 

 1.4 โรงเรียนมีการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

1.4 โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน
การประเมนิตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) และนําผลการ
ประเมินมาวางแผนพัฒนาการจัด
การศกึษาตอไป 

ชัดเจน/ เปนไป
ไดในการ
ปฏิบัติ 

2. มีระบบบรหิาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา** 

2.1 โรงเรยีนมีการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 

2.1 โรงเรียนมีการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพอยางตอเน่ืองโดย
ความรวมมือของผูเก่ียวของทุก
ฝาย 

ชัดเจน/ สงผล
ตอคุณภาพ
การศึกษา  

2.2 โรงเรยีนมีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน 

2.2 โรงเรียนมีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ชัดเจน/ สงผล
ตอคุณภาพ
การศึกษา 

 2.3 โรงเรียนมีการนิเทศภายใน 2.3 โรงเรยีนมีการวางระบบการ
นิเทศภายในดวยกระบวนการ 
PDCA ติดตามการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

ชัดเจน/ สงผล
ตอคุณภาพ
การศึกษา 

 2.4 โรงเรียนมีการจัดการดาน
งบประมาณ การเงินและ
สินทรัพย 

2.4 โรงเรียนมีการจัดการดาน
งบประมาณ การเงินและ
สินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

ชัดเจน/ สงผล
ตอคุณภาพ
การศึกษา 



๘๒ 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา เปาหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
 2.5 โรงเรียนมีการจัดทําแผน

อัตรากําลังครู 
2.5 โรงเรียนมีการจัดทําแผน
อัตรากําลังครูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ชัดเจน/ สงผล
ตอคุณภาพ
การศึกษา 

 2.6 โรงเรียนมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและกําหนดภาระ
งานของครู 

2.6 โรงเรียนมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและกําหนดภาระ
งานของครูอยางเหมาะสม สงผล
ตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา 

ชัดเจน/ สงผล
ตอคุณภาพ
การศึกษา 

3. ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย 

3.1 โรงเรยีนมีการจัดทํา
หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตาม
ความจําเปนของสถานศึกษา 

3.1 โรงเรียนมีการจัดทํา
หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตาม
ความจําเปนของสถานศึกษา เนน
พัฒนาผูเรียนรอบดาน ทุก
กลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง 

ชัดเจน/สงผล
ตอผูเรยีน 

3.2 โรงเรยีนมีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ทองถ่ิน 

3.2 โรงเรียนมีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ทองถ่ินพัฒนาผูเรยีนครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย 

ชัดเจน/สงผล
ตอผูเรยีน 

 3.3 โรงเรียนมีการจัดทํา
แผนพัฒนาการศกึษา 

3.3 โรงเรียนมีการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงชีวิตจริง 

ชัดเจน/สงผล
ตอผูเรยีน 

 3.4 โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นรูปแบบแกนมัธยมศึกษา 

3.4 โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นรูปแบบแกนมัธยมศึกษา
สอดคลองกับความตองการและ
ความสนใจของผูเรียน 

ชัดเจน/สงผล
ตอผูเรยีน 

 3.5 โรงเรียนมีการจัดทํา
หลักสูตรหองเรียนพิเศษวิทย-
คณิต, ภาษาจีน 

3.5 โรงเรียนมีการจัดทํา
หลักสูตรหองเรียนพิเศษวิทย-
คณติ, ภาษาจีน เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน 

ชัดเจน/สงผล
ตอผูเรยีน 

4. พัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4.1 ครูและบุคลากรทุกคนเขารับ
การอบรมตรงตามหรือสอดคลอง
กับหนาที่ที่ปฏิบัติอยางนอย 20 
ชั่วโมงตอปการศึกษา 

4.1 ครูและบุคลากรทุกคนเขารบั
การอบรมตรงตามหรือสอดคลอง
กับหนาที่ที่ปฏิบัติ และความ
ตองการของครูอยางนอย 20 
ชั่วโมงตอปการศึกษา 

ชัดเจน/ สงผล
ตอการพัฒนา
งาน 
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ประเด็นพิจารณา เปาหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
 4.2 ครูและบุคลากรทุกคนมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผานชุมชน
แหงการเรียนรู(PLC) ตามเกณฑ 

4.2 ครูและบุคลากรทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผานชุมชน
แหงการเรียนรู(PLC) ตามเกณฑ 
และพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพตรงกับความตองการ 

ชัดเจน/ สงผล
ตอการพัฒนา
งาน 

 4.3 โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากร นําขอมูลที่ไดมาใชใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง 

4.3 โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากร นําขอมูลที่ไดมาใชใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน อยาง
นอยปละ 2 คร้ัง ดวย
กระบวนการ PLC อยางตอเนื่อง 

ชัดเจน/ สงผล
ตอการพัฒนา
งาน 

5. จัดสภาพแวดลอม 
ทางกายภาพ และ
สังคมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

5.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู มีความสะอาด
ปลอดภัย 

5.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนรู มีความสะอาด
ปลอดภัย 

ชัดเจน/ เปนไป
ไดในการ
ปฏิบัติ 

5.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อาคารเรียนใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

5.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อาคารเรียนใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

ชัดเจน/ เปนไป
ไดในการ
ปฏิบัติ 

 5.3 โรงเรียนมีแผนปองกัน
อุบัติภัย 

5.3 โรงเรียนมีแผนปองกัน
อุบัติภัย 

ชัดเจน/ เปนไป
ไดในการ
ปฏิบัติ 

6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการ
เรียนรู 

6.1 โรงเรยีนมีระบบอินเตอรเนต็
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่จัดการเรียนรู 

6.1 โรงเรียนมีระบบอินเตอรเน็ต
ครอบคลุมทุกพื้นที่จัดการเรียนรู
ภายในสถานศึกษา 

ชัดเจน/ สงผล
ตอคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

6.2 โรงเรยีนใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารจัดการ 

6.2 โรงเรียนใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารจัดการอยางเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

ชัดเจน/ สงผล
ตอคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

 6.3 โรงเรียนมีการบริการ
เทคโนโลยีสารสานเทศแกครู 
นักเรียน และชุมชน 

6.3 โรงเรียนมีการบริการ
เทคโนโลยีสารสานเทศแกครู 
นักเรียน และชุมชน ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย 

ชัดเจน/ สงผล
ตอคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

 6.4 โรงเรียนมีการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการ My office 

6.4 โรงเรียนมีการใชเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการ My officeและ มี
ระบบ E -school ในการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ชัดเจน/ สงผล
ตอคุณภาพการ
จัดการศึกษา 



๘๔ 
 

 
 

 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  คุณภาพ ระดับ     ดีเลิศ          

ประเด็นพิจารณา เปาหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
การ

พิจารณา 
1. จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
นําประยุกตใชในชีวิต
ได 

1.1 ครูทุกคนจัดการเรยีนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ผานโครงการ/กิจกรรม/โครงงาน
สามารถนําประยุกตใชในชีวิตได 

1.1 ครูทุกคนจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ผานโครงการ/กิจกรรม/โครงงาน
ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาสามารถ
นําประยุกตใชในชีวิตได 

สงูกวา
เปาหมาย 

1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการ
เรียนรู  มกีารวิเคราะหผูเรียน 

1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการ
เรยีนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดจริงและ มีการ
วิเคราะหผูเรียนทุกคน 

สงูกวา
เปาหมาย 

 1.3 ครูใชกระบวนการเรยีนรู
แบบ Active  Learning 

1.3 ครูทุกคนใชกระบวนการ
เรยีนรูแบบ Active  Learning  

สงูกวา
เปาหมาย 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลง
เรียนรูที่เอื้อตอการ
เรียนรู 

2.1 ครทูุกคนมีการใชสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียน ทองถ่ิน 
และชุมชน มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู 

2.1 ครูทุกคนมีการใชสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรยีนรูภายในโรงเรียน ทองถ่ิน 
และชุมชน มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรูรวมถึงภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู 

สูงกวา
เปาหมาย 

 2.2 ครูทุกคนเปดโอกาสให
นักเรียนถายทอดองคความรูที่ได
จากการศึกษาคนควาทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ผาน
สื่อที่หลากหลาย 

2.2 ครูทุกคนเปดโอกาสให
นักเรียนแสวงหาความรูดวย
ตนเอง ถายทอดองคความรูที่ได
จากการศึกษาคนควา ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ผาน
สื่อท่ีหลากหลาย 

สงูกวา
เปาหมาย 

3. มีการบริหารจัดการ
เรียนเชิงบวก 

3.1 ครูทุกคนมีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่เสริม
แรงจูงใจทางบวกใหกับผูเรียนมี
ทัศนคติที่ดีในการเรียนรูอยางมี
ความสุข 
 

3.1 ครูทุกคนมีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเสริม
แรงจูงใจทางบวกใหกับผูเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีในการเรียน เดก็รักที่
จะเรียนรูและเรยีนรวมกันอยางมี
ความสุข 
 

สงูกวา
เปาหมาย 



๘๕ 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา เปาหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
การ

พิจารณา 
4. ตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบและนําผล
มาพัฒนาผูเรยีน 

4.1 ครทูุกคนบันทึกขอมูล
นักเรียนรายบุคคล วิเคราะหและ
ประเมินผูเรยีนจากสภาพจริง
และแจงผลยอนกลบัสูนักเรียน
เพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง 

4.1 ครูทุกคนบันทึกขอมูล
นักเรียนรายบุคคล วิเคราะหและ
ประเมินผูเรยีนจากสภาพจริง มี
การตรวจสอบและประเมิน
ผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน
โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปาหมายในการจัดการเรียนรู  
ใหขอมูลยอนกลับกลับผูเรียนและ
นําผลมาพัฒนาผูเรียน 

สูงกวา
เปาหมาย 

 ๔.2 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรยีนป
การศกึษาละ 1 เรื่อง 
 

4.2 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรยีนป
การศกึษาละ 2 เร่ือง 

สงูกวา
เปาหมาย 

5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรงุการ
จัดการเรียนรู 

5.1 ครูทุกคนมีกระบวนการ
แกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางเปนระบบและ
ตอเน่ืองโดยผานกระบวนการ 
PLC 

5.1 ครูทุกคนมีกระบวนการ
แกปญหาและพัฒนาคณุภาพ
ผูเรียนอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องโดยผานกระบวนการ 
PLC รวมกับครแูละผูมีสวน
เก่ียวของ 

สูงกวา 
เปาหมาย 

 5.2 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู   

5.2 ครูทุกคนมีชุมชนแหงการ
เรยีนรูทางวิชาชีพระหวางครู มี
การแลกเปลี่ยนเรยีนรูและให
ขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู   

สูงกวา 
เปาหมาย 

 5.3 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนป
การศกึษาละ 1 เรื่อง 

 

5.3 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนป
การศกึษาละ 2 เร่ือง 

 

สูงกวา 
เปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนสภาราชินี 2  ปการศึกษา 2563 
 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานท่ี 3 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาโดยรวม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูประเมินคนที่ 1 ……………………………… 
                    ( นายยงยุทธ  ปูขาว ) 
      ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 
 

ผูประเมินคนที่ 2 ………………………………… 
                   (นางสาวนิรมล  นิลพฒัน)                        
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 

ผูประเมินคนที่ 4 ……………………..…………… 
                 ( นางจีรทิปต  ธนวฒันกีรติ )                  
                           ตําแหนง  ครู 
 

ผูประเมินคนที่ 3 ………………………….……… 
                (นางสาวเบญจมาศ แกวกลา) 
                       ตําแหนง  ครู 
 



๘๗ 
 

 
 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพของแตละมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา  
โรงเรียนสภาราชินี 2  

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

 ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคดิคํานวณตามเกณฑของแตละดับชั้น 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
     แกปญหาและนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
 ๓) มีความสามารถในการนําความรู ประสบการณ มาสรางสรรคผลงาน/ชิ้นงาน /โครงงาน และ 
     สามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานดวยตนเอง หรอืการทํางานเปนทีม 
 ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมบน 
    พื้นฐานของคุณธรรมไดอยางเหมาะสม 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีในการศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึน การทํางานหรือ 

    งานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 ๑) มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึกตามที่   
    สถานศึกษากําหนด 

 ๒) มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคณุคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ  
     ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย 
 ๓) ยอมรับฟงเหตุผล ความคดิของผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธที่ดี และอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง 
     บุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 ๔) มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  
 
การใหระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา 

 
 
 
 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
- ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คํานวณ ต่ํากวาเปาหมายที่สถานศกึษากําหนด 
- ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ํากวา

เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

- ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีต่ํากวาเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 

- ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมต่ํากวาเปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด 
 



๘๘ 
 

 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

- ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

- ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตาม
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
- ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีเปนไปตามเปาหมายที่

สถานศึกษากําหนด 
- ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมเปนไปตามเปาหมายที่

สถานศึกษากําหนด 
ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

- ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

- ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตาม
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

- ผูเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาได 

- ผูเรียนมีความรู และทักษะขั้นพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม 
- ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมปลอดภัย 
- ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
- ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีเปนไปตามเปาหมายที่

สถานศึกษากําหนด 
- ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวน

รวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิญญาไทย 
- ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
- ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่

สถานศึกษากําหนด 
ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

- ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

- ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวา
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

- ผูเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาได 

- ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 



๘๙ 
 

 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
- ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทํางาน 

- ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน และการทํางานหรืองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
- ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศกึษา

กําหนด 
ยอดเย่ียม ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

- ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

- ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวา
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

- ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตดัสินใจ 
และแกปญหาไดผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการ
นําไปใชและเผยแพร 

- ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การ
ทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

- ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอใน
ระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน และการทํางานหรืองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
- ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศกึษา

กําหนด 
- ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวม

ในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปญญาไทย 
- ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
- ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่

สถานศึกษากําหนด 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศกึษา 
2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
๒.๕ สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยาง 

มีคุณภาพ 
 

การใหระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา - เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไมชัดเจน 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

ปานกลาง - เปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน เปนไปไดใน
การปฏิบัติ 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถาน 

ดี - เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ ที่สถานศกึษากําหนดชัดเจน สอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัติ 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษาที่ชัดเจน สงผลตอคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

- ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

- พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยาง

มีคุณภาพ 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 
ดีเลิศ - มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษาความตองการชุมชนนโยบายรัฐบาลแผนการ
ศึกษาแหงชาติเปนไปไดในการปฏิบัติ 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสทิธิภาพ 
สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา โดยความ
รวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย 

- ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจรงิ 



๙๑ 
 

 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
- พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ

ตองการของครู และสถานศึกษา 
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยาง

มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม - มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา โดยความ
รวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการนําขอมูลมาใชในการปรบัปรุง พัฒนา
งานอยางตอเนื่องและเปนแบบอยางได 

- ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปน
แบบอยางได 

- พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ตองการของครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนางาน 

- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช 
            ในชีวิตได 
 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ิน ในการจัดการเรียนรูเพ่ือสราง 
       โอกาสใหแกผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน      
            สงเสริมใหผูเรียนอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 3.4 ใชเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองและเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียน 
       การสอน และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนรู   
 ๓.๕ มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการ 
       เรยีนรู    
 



๙๒ 
 

 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพจิารณา 
กําลังพัฒนา - จัดการเรียนรูท่ีไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 

- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่ไมเอ้ือตอ การเรยีนรู  
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางไมเปนระบบ 

ปานกลาง - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต  

- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ดี - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน การเรียนรู
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต 

- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรีย 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา และปรบัปรุง

การจัดการเรียนรู 
 - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตาม มาตรฐานการเรียนรู

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัด
กิจกรรมไดจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได  

- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูรวมทั้ง ภูมิปญญาทองถ่ินที่
เอ้ือตอการเรียนรู  

- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน โดยใชเคร่ืองมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 
ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  

- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรยีนรวมกัน
อยางมีความสุข  

- มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครู เพื่อพัฒนา และปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 
 

เกณฑการพจิารณามาตรฐานท่ี 1- 3 โรงเรียนสภาราชินี 2 
  

ผลการดําเนินงาน ระดับ
คุณภาพ ดานปริมาณ ดานคุณภาพ หลักฐาน ขอมูลเชิงประจักษ 

สูงกวาเปาหมายทุกประเด็น คุณภาพของผลงานดีเปนที่
ยอมรับเปนแบบอยางได 

มีรองรอย หลักฐานเชิงประจักษ 
เปนระบบ ครบถวน 

ยอด
เยี่ยม 

สูงกวาเปาหมายเกินคร่ึง
ของจํานวนประเด็นทั้งหมด 

คุณภาพของผลงานดีเปนที่
ยอมรับ 

มีรองรอย หลักฐานเชิงประจักษ 
เปนระบบ ครบถวน 

ดีเลิศ 

สูงกวาเปาหมายครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนประเด็นทั้งหมด 

คุณภาพของผลงานดีเปนที่
ยอมรับ 

มีรองรอย หลักฐานเชิงประจักษ
ครบ 

ดี 

ตามเปาหมายทุกประเด็น คณุภาพของผลงานดี มีรองรอย หลักฐานเชิงประจักษ
เปนสวนใหญ 

ปาน
กลาง 

ต่ํากวาเปาหมายทุกประเด็น คุณภาพของผลงานปาน
กลาง 

มีรองรอย หลักฐานเชิงประจักษ
เปนสวนนอย 

กําลัง
พัฒนา 
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