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คํานํา 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสภาราชินี 2  ฉบับนี้จัดทํา
ข้ึนตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี เพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นผลสําเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ เพ่ือนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําหรับโรงเรียนนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีในปีต่อๆ ไป  

 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้  
คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสภาราชินี 2 ต่อไป 

  
 
 
 
 
        (นายยงยุทธ  ปูขาว) 
          ผู้อํานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2  
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาพร้อมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจําทุกปี 

 ดังนั้นโรงเรียนสภาราชินี 2  จึงได้ดําเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
คณะครู ตลอดจนได้แนวปฏิบัติ พร้อมท้ังได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซ่ึงทางโรงเรียนได้ดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา จัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ให้
ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

 
         

(นายชัยวุฒิ   สวสัดิรักษ์) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                   โรงเรียนสภาราชินี 2 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสภาราชินี 2   

 
ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริหาร 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ     4 

2. วิธีการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนสภาราชินี 2  มีวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด “โรงเรียนสภาราชินี 2  มุ่งเน้นจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และใช้สื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีทันสมัย ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีโรงเรียนกําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง น้อมนําพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติ มุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง-มีคุณธรรม มีงานทํา-
มีอาชีพและเป็นพลเมืองท่ีดี  และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2575 ซ่ึงยึดหลักสําคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความเท่าเทียมและท่ัวถึง ( Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All of Education) เข้ามาบริหารจัดการศึกษา
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้วยกระบวนการ PDCA โดยยึด SMILE NO ZERO MODEL ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกห้องเรียนท่ีสะอาด ปลอดภัย ภายในห้องเรียนให้มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนท้ัง Online และ On Site จัดสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ังระบบ CCTV 
ห้องเรียนเพ่ือให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนํา
แผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน รูปแบบ 3D โดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐาน นําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน  จัดหาพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการดําเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้บริหาร
มีการวางแผน เตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนรูปการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดการเรียนการสอน  
3 รูปแบบ ได้แก่ Online, On hand และ On Site อํานวยความสะดวกการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้เรียนมากท่ีสุด ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยใช้กระบวนการ Active learning และ 
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Lesson Study เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง  เพ่ือนําไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงและคงทน ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบ และ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบใช้เทคโนโลยีและระบบออนไลน์สําหรับการบริหารจัดการทดสอบและประเมิน
ผู้เรียน นําผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนําผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
นําไปใช้จัดกิจกรรม ได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  เพ่ือให้เด็กรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  และสอนตามแผน ครูสร้างนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน ครูใช้
สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง  

จากสถานการณ์ COVID-19 ทําให้เกิดข้อจํากัดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยคํานึงถึงมาตรการความปลอดภัยในการจัดการศึกษา ทําให้การดําเนินกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ มีการปรับรูปแบบการดําเนินการ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการบูรณาการผ่านระบบออนไลน์ 
หรือมีการลดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง บางกิจกรรมต้องตัดไป ท้ังนี้โรงเรียนมีจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพท่ี
ดีและสุนทรียภาพท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างของผู้เรียน ส่งเสริมท้ังดนตรี กีฬา ศิลปะ 
ต่อต้านยาเสพติด คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะบูรณาการผ่านกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยปลูกฝัง 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข สําหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูทุกคนในสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน มีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนใน
ห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง 
เรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย ซ่ึงมีเป้าหมายอยู่ท่ีการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสําคัญ มีการ
ใช้ระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Google Meet, Google Classroom, 
Google site มีการใช้สื่อ Power Point , Clip VDO , ใบงาน, ใบความรู้, แบบฝึกทักษะ Google classroom, 
Line , Edpuzzle , ClassDojo , Liveworksheets , Quizizz , Google form , Wordwall , Project 14 , 
Inskru และเกมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ เน้นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีการปรับ
กิจกรรมให้เหมาะสมในการเรียนรู้ โรงเรียนมีโครงการเพชรมุจลินท์ มอบทุนการศึกษาสําหรับผู้เรียนท่ีมีผลการ
เรียน 3.75 พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต่ืนตัวในการเรียน ซ่ึงในปีการศึกษา 
2564 จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3.75 ข้ึนไปเกินค่าเป้าหมายท่ีวางไว้ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 
นักเรียนมีความหลากหลาย มีศักยภาพท่ีแตกต่างกัน สถานศึกษาดําเนินโครงการ SMILE  No  Zero เพ่ือลด
ปัญหานักเรียนติด 0 ร  มส  โดยมีการประชุมครูแจ้งนโยบายนักเรียนต้องผ่าน 60 % ทุกตัวชี้วัด  มีการแจ้ง
ผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเป็นระยะ จัดประชุมผู้ปกครองสําหรับนักเรียนท่ีมี
แนวโน้ม  ร  มส ประสานความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด     



3 

 

 
 

จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 2.92  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.5 ข้ึนไป ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ร้อยละ 60.90  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ 63.95 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 61.53 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ร้อยละ 66.20 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ร้อยละ 65.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ร้อยละ 64.30 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 63.21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ร้อยละ 62.97  ซ่ึงสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 
95.42  ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕63-2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าพัฒนาเท่ากับ 1.77 คิดเป็นร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 6.63 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาภาษาไทย มีค่าพัฒนาเท่ากับ 2.85 คิดเป็นร้อย
ละคะแนนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 7.30 ผู้เรียนท่ีเรียนวิชา IS วิชาโครงงาน และโครงงานคุณธรรม มีผลการ
ประเมินผ่าน ร้อยละ 97.96 ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 86.33  สูงกว่าค่าเป้าหมาย การส่งเสริมสนับสนุน จัดสื่อเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้
ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระดับดีข้ึนไป ร้อย
ละ 96.26 สูงกว่าเป้าหมาย  ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับสถานศึกษารายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.5 ข้ึนไป ร้อยละ 62.97 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 92.43  
สูงกว่าค่าเป้าหมาย ผู้เรียนร้อยละ 95.66 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย
ระดับดีข้ึนไป ผู้เรียนร้อยละ 99.74 มีผลประเมิน “ผ่าน”ในรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้วัฒนธรรมและยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้เรียนร้อยละ 87.06 ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบสมรรถนะร่างกายในระดับดีข้ึนไป 
ผู้เรียนร้อยละ 90.89 มีสุขภาวะทางกายท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ผู้เรียนร้อยละ 
97.45 มีสุขภาวะทางจิตใจและอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ จากการทดสอบ  EQ ,SDQ  คัดกรองภาวะ
สุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสามารถทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

 

3. จุดเด่น จุดท่ีต้องพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพ  

 3.1 จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความยืดหยุ่นในการดํารงชีวิต มีจิตสาธารณะ มี
ความสุขในการทํากิจกรรมท่ีสนใจเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  น้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์   

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้ SMILE NO ZERO MODEL ใน
การบริหารจัดการด้วยกระบวนการ PDCA ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านอย่างเป็นรูปธรรม มีการกํากับ นิเทศ ติดตาม และ
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ประเมินผลท่ีเหมาะสม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
สมํ่าเสมอ จัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. ครูมีความต้ังใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ได้แก่ Online, On hand 
และ On Site ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การคิด ปฏิ บั ติจริง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเ ต็ม
ความสามารถ มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างเป็นระบบ 

 

 3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ให้สูงข้ึนกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  

2. นําภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะ
อาชีพให้กับกลุ่มผู้เรียนท่ีสนใจ 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน พัฒนาความสามารถทางการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 

 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ดําเนินโครงการ Smile No Zero อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนปลอด 0 ร มส. 
4. ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
5. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
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ส่วนท่ี  2  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

2.๑  ข้อมูลท่ัวไป 
โรงเรียนสภาราชินี 2 ต้ังอยู่ ถนนตรัง-สิเกา ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 

92000   โทรศัพท์  075-570481   โทรสาร 075-570481    เว็บไซต์   http://www.sapa2.ac.th 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี 
เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เขตพ้ืนท่ีบริการ ได้แก่ ตําบลบางรัก   
ตําบลทับเท่ียง ตําบลนาท่ามใต้ ตําบลนาท่ามเหนือ ตําบลนาท่ามใต้ ตําบลบ้านโพธิ์  ตําบลควนปริง  
ตําบลนาโต๊ะหมิง ตําบลหนองตรุด ตําบลนาตาล่วง  และตําบลบ้านนานอน 

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนสภาราชินี 2 เป็นสาขาของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เปิดทําการสอนครั้งแรกใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เม่ือ พ.ศ. 2536  โดยอาศัยสถานท่ีของวัดประสิทธิชัยเป็นท่ีเรียน มีจํานวน   
2 ห้องเรียน จํานวนนักเรียนรวม  92  คน 

ปี พ.ศ. 2537  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนสภาราชินี 2 เม่ือวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2537  และย้ายท่ีเรียนไปยังโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังปัจจุบันโรงเรียนได้มีท่ีเรียนเป็นของตนเอง 
ต้ังแต่ปี พ.ศ 2538 ท่ีตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง มีเนื้อท่ีท้ังสิ้น  108  ไร่  3  งาน  74 ตารางวา   
โดยเปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนชายหญิง
รวม 1,181 คน แยกเป็น ชาย 525  คน หญิง  656  คน   

สภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ีท่ีต้ังโรงเรียน มีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม  แหล่งน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญไหล
ผ่าน คือแม่น้ําตรัง คลองช้าง คลองนางน้อย เป็นต้น  ในส่วนของสภาพสังคม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมค้าขาย  และรับจ้างท่ัวไป  มีรายได้ไม่ค่อยแน่นอน 

 ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  นายยงยุทธ  ปูขาว  เบอร์โทรศัพท์   0813700455 
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 แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงอาคารสถานที่ โรงเรียนสภาราชินี 2 
1. ป้อมยาม       8. อาคารมุจลินท์ 
2. หอประชุม – โรงอาหาร – ร้านค้าสวัสดิการ   9.  โรงจอดรถครู 
3. อาคารเรียน 1      10. ห้องน้ํา – ห้องส้วม 
4. อาคารเรียน 2      11. ห้องนอนเวร 
5. ห้องบริหารงานท่ัวไป      12. สวนภูมิรักษ์ 
6. อาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 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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วิสัยทัศน์ Vision 
 

 “ โรงเรียนสภาราชินี2  มุ่งเน้นจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และใช้สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม ท่ีทันสมัย ตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

“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. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตรมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผลิต

งานอย่างสร้างสรรค์ 
2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือให้นักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรม 
5. สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวปฏิรูป

การศึกษา 
6. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ความก้าวหน้าทางอาชีพ 
8. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตรมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ 

2. ผู้เรียนมีพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
3. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
5. มีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวปฎิ

รูปการศึกษา 
6. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น เป็นท่ียอมรับของชุมชน 
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างทีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพ 
8. สถานศึกษามีอาคาร สถานท่ี และสิ่งแวดล้อมท่ีให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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ปรัชญาโรงเรียน   Philosophy 
สื่อสารเป็น                      เด่นเทคโนโลยี               มีคุณธรรม นําวิชาการ 

Communicative Technically  advanced  Morality  in  Education 
 

 
อัตถลักษณ์ของสถานศึกษา Identity 

กิจกรรมเด่น                            เน้นเทคโลยี                                     มีคุณธรรม 
Outstanding  Activities       Emphatic  Technology  Moral  Values 

 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา Uniquenrss 

อยู่อย่างไทย              น้ําใจงาม 
To  Be  Thai            Sinsere 
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2.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จํานวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 4 

ข้าราชการครู 55 

พนักงานราชการ 3 

ครูอัตราจ้าง (งบ สพฐ.)  3 

ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน)  4 

ครูอัตราจ้างต่างชาติ (งบโรงเรียน) 3 

ลูกจ้างประจํา 1 

เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ (งบโรงเรียน)  14 

รวม 87 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 
4.60%

ข้าราชการครู 
63.21%

พนักงานราชการ
3.45%

ครูอัตราจ้าง (งบ สพฐ.) 
3.45%

ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน)  
4.60%

ครูอัตราจ้างต่างชาติ 
3.45%

ลูกจ้างประจํา 
1.15%

เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ (งบโรงเรียน)  
16.09%

แผนภูมิแสดงบุคลากร ปีการศึกษา 2564 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง (งบ สพฐ.) ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน)  ครูอัตราจ้างต่างชาติ 

ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ (งบโรงเรียน)  
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 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ป.4 3 3.45 

ป.6 5 5.75 

ม.3 1 1.15 

ม.6 1 1.15 

ปวช. 2 2.3 

ปวส. 2 2.3 

ปริญญาตรี 47 54.02 

ปริญญาโท 26 29.88 

รวม 87 100.00 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ป.6  5.81%

ปริญญาตรี 58.49%

ปริญญาโท  30.23 %

ป.4  3.49% ปวช 2.33%

ปวส 2.33%

ม. 3  1.16%

แผนภูมิแสดงวุฒิสูงสุดของบุคลากร ปีการศึกษา 2564

ป.4 ป.6 ม.3 ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท
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๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

ภาระงานสอนปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู  
1 คนในแต่ละสาขาวิขา  

(คาบต่อสัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 4 9.38 
2. คณิตศาสตร์ 9 21.72 
3. วิทยาศาสตร์ 14 21.97 
4. ภาษาไทย 8 22.60 
5. ภาษาต่างประเทศ 16 21.53 
6. สังคมศึกษา 9 22.56 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 20.33 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 24.63 
9. ศิลปะ 4 22.25 
10. แนะแนว 1 21.00 

รวม 72 21.36 
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2.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕64  รวม  1,181  คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน  ๒๕64) 

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

รวม
ท้ังส้ิน 

จํานวนห้อง  6 6 7 7 7 6 39 
เพศ ชาย 106 98 101 86 78 56 525 

หญิง 95 92 95 172 120 82 656 
รวม  201 190 196 258 198 138 1,181 

เฉล่ียต่อห้อง  33.50 31.67 28.00 36.86 28.29 23.00 30.28 
 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕63  รวม  1,120  คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน  ๒๕63) 

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

รวม
ท้ังส้ิน 

จํานวนห้อง  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 

เฉล่ียต่อห้อง  32.00 30.86 31.83 27.71 22.83 27.14 28.72 
 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕62  รวม1,082 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน  ๒๕62) 

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

รวม
ท้ังส้ิน 

จํานวนห้อง  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 

เฉล่ียต่อห้อง  32.57 35.17 29.40 25.17 28 24.83 29.24 
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จากกราฟเปรียบเทียบจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562– 2563 นักเรียนเพ่ิมข้ึน จํานวน 38 คน 

การศึกษา 2563– 2564  นักเรียนเพ่ิมข้ึน จํานวน 61  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

228
211

147 151

196

149

192
216

191 194

137

190201 190 196

258

198

138

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา 
แผนการเรียน   ม.ต้น 

แผนการเรียน ชั้น จํานวนห้องเรียน 

1.ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ – คณิต   ม.1 1 
ม.2 1 
ม.3 1 

2.ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน   ม.1 1 
ม.2 1 
ม.3 1 

3.ห้องเรียนท่ัวไป ม.1 4 
ม.2 4 
ม.3 5 

 
แผนการเรียน   ม.ปลาย 

แผนการเรียน ชั้น จํานวนห้องเรียน 
1.ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ – คณิต   ม.4 1 

ม.5 1 
ม.6 1 

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

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

4.ห้องภาษาจีน ม.4 1 
ม.5 1 
ม.6 1 

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

6.ห้องเรียนอังกฤษ – คณิต ม.4 1 
ม.5 1 
ม.6 1 
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2.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 

1) ผลการเรียนเกรดเฉล่ียรวม จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 

 

 2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

2.74

2.89
2.85

3.04

2.86

3.01 3.03

2.94

แผนภูมิแสดงเกรดเฉล่ียรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

60.90

63.95

61.53

66.20
65.19

64.30

62.97 63.21

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ข้ึนไป 
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2.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2564 

1) ตารางแสดงจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

 
 

ช้ัน 
จํานวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน (คน) ระดับดี 
ข้ึนไป 
(คน) 

ร้อยละ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 206 68 62 70 6 130 63.11 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 187 78 58 33 18 136 72.73 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 193 108 62 13 10 170 88.08 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 257 160 64 22 11 224 87.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 197 130 52 12 3 182 92.39 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 135 92 35 5 3 127 94.07 

รวม (คน) 1,175 636 333 155 51 969 82.47 
เฉล่ียร้อยละ 54.13 28.34 13.19 4.34 82.47 

 
2) ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.13

28.34

13.19

4.34

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 
ของนักเรียนปีการศึกษา 2564

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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2.7  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 
 

1) ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ช้ัน 
จํานวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน (คน) ระดับดี 
ข้ึนไป
(คน) 

ร้อยละ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 206 71 122 7 6 193 16.43 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 187 103 53 13 18 156 13.28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 193 115 56 12 10 171 14.55 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 257 177 68 1 11 245 20.85 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 197 144 50 0 3 194 16.51 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 135 104 23 5 3 127 10.81 

รวม (คน) 1,175 714 372 38 51 1,086 92.43 
เฉล่ียร้อยละ 60.77 31.66 3.23 4.34 92.43 

 
2) ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

ปีการศึกษา 2564 จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

60.77

31.66

3.23 4.34

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
 ปีการศึกษา 2564 

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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2.8  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

1) ตารางแสดงร้อยละผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ระดับดีข้ึนไป ปีการศึกษา 2564 
 

ท่ี สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
จํานวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน (คน) ระดับดี 
ข้ึนไป
(คน) 

ร้อยละ 3 
ดีเย่ียม 

2 
ดี 

1 
ผ่าน 

0 
ไม่ผ่าน 

1 ความสามารถในการสื่อสาร 1,175 570 434 145 26 1,004 85.45 
2 ความสามารถในการคิด 1,175 588 381 159 47 969 82.47 
3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 1,175 691 297 136 51 988 84.09 
4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1,175 657 429 64 25 1,086 92.43 
5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 1,175 685 446 18 26 1,131 96.26 
 เฉล่ียร้อยละ 5,178 88.14 

 

     2) ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
 ปีการศึกษา 2564 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 

 

48.51 50.04

58.81
55.91

58.30

36.94
32.43

25.28

36.51 37.96

12.34 13.53
11.57

5.45 1.532.21 4.00 4.34
2.13 2.21

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2564

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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2.9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)ประจําปีการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

47.14

26.58

20.62

28.48

54.15

31.12
26.35

32.35

52.13

30.79

24.75

31.67

51.19

31.11

24.47

31.45

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3     ปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉล่ีย ระดับโรงเรียน คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ีย ระดับสังกัด สพฐ คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ

41.91

33.85

20.67

16.41

28.41

49.43

38.64

25.39
22.64

29.67

47.74

37.45

25.83
21.83

29.04

46.40

36.87

25.56
21.28

28.65

ภาษาไทย สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉล่ีย ระดับโรงเรียน คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ีย ระดับสังกัด สพฐ คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕63– ๒564 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ปีการศึกษา ๒๕63– ๒564 

วิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา  2564 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 49.63 47.14 -2.49 
ภาษาอังกฤษ 28.26 26.58 -1.68 
คณิตศาสตร์ 20.69 20.62 -0.07 
วิทยาศาสตร์ 26.71 28.48 +1.77 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา ๒๕63– ๒564 

วิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา  2564 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 39.06 41.91 +2.85 
สังคมศึกษา 34.04 33.85 -0.19 
ภาษาอังกฤษ 23.25 20.67 -2.58 
คณิตศาสตร์ 18.61 16.41 -2.2 
วิทยาศาสตร์ 28.54 28.41 -0.13 
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3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

 
 

 

 
 
 

48.56

28.88

20.17

28.08

49.63

28.26

20.69

26.71

47.14

26.58

20.62

28.48

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

37.1
34.39

22.73
17.82

24.65

39.06

34.04

23.25

18.61

28.54

41.91

33.85

20.67

16.41

28.41

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน  
 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

     2.1 วิธีการ 

ปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทําให้โรงเรียน
มีการปรับเปลี่ยนรูปการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ได้แก่ Online,  
On hand และ On Site ซ่ึงตลอดปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสภาราชินี 2 ได้ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Online ผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Meet ใช้รูปแบบ On Hand   ในการมอบหมายงาน 
แบบฝึกหัด ให้กับนักเรียนท่ีขาดความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีสัญญาณ
โทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต  และในช่วงผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
โรงเรียนได้รับอนุญาตจาก ศบค. จังหวัดตรัง ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ได้ ซ่ึงอยู่ในช่วงปลาย
ภาคเรียนท่ี 2 ดังนั้น  จากสถานการณ์ COVID-19 ทําให้เกิดข้อจํากัดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน
ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และโรงเรียนได้กําหนดมาตรการความปลอดภัยในการจัดการศึกษา 
ทําให้การดําเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการบูรณาการและมีการปรับกิจกรรมต่าง ๆ 
ลดลง บางกิจกรรมต้องตัดไป หรือ ลดจํานวนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

        2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน  การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  มี
การคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย พร้อมท้ังพัฒนาทักษะให้นักเรียนกลุ่มท่ีอ่านไม่คล่อง
เขียนไม่คล่อง โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและกิจกรรมชุมนุมรักการอ่าน 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
“กวีศรีสยาม” โดยมีการจัดนิทรรศการประวัติสุนทรภู่และผลงานในรูปแบบออนไลน์ ตอบคําถามวันสุนทรภู่
ออนไลน์ผ่าน Google from กิจกรรมวันภาษาไทยรูปแบบออนไลน์ เช่น ประกวดคัดลายมือ ตอบคําถามวัน
ภาษาไทยผ่าน Google from  ประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok หัวข้ออ่านข่าวสั้น ทันเหตุการณ์ กิจกรรมชุมนุม
รักการอ่าน ยุวบรรณารักษ์ ภาษาพาสร้างสรรค์ และจัดให้มีการลงทะเบียนเรียน และทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และเขียนข้อความ ข้อคิดหรือผลการวิเคราะห์จากการอ่าน ผ่านกระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โดยใช้เครื่องมือวัด
และประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ครูจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ผ่านกิจกรรม Active Learning ให้
นักเรียนทุกคนฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา กิจกรรมวันคริสต์มาส ค่ายต้นกล้าพันธ์มังกร นอกจากนี้
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรม การสื่อสารภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์ 
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ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวน Active Learning เพ่ือพัฒนาการคิดคํานวณและ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถเก่ียวกับคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การคิดเลขเร็ว 
มีการทดสอบการคิดคํานวณเบ้ืองต้น การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพ่ือการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์พาเพลิน ,Math  Game  และ Q&A ถามตอบคณิตศาสตร์ 

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนว Active Learning และ Lesson Study ท้ังในรูปแบบระดมสมอง 
ลงมือปฏิบัติจริง Graphic Organizers การใช้ปัญหาเป็นฐาน กระบวนการแบบโครงงาน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ค้นคว้าหาคําตอบในสิ่งท่ีสนใจ เน้นกระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด ฝึก
แก้ปัญหา โดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง พร้อมท้ังมีการนําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง แล้วนําความรู้มาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เช่น ชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
กิจกรรมค่ายวิชาการต่างๆ กิจกรรมพลังงานสะอาด นอกจากนี้ เปิดรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (IS) ให้แก่
นักเรียนระดับชั้นม.๒ และ ม.๕ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Online มีการปรับวิธีการสอนให้เข้ากับ
สถานการณ์ โดยให้ผู้เรียนเลือก ตัดสินใจ ศึกษาค้นคว้า กําหนดประเด็นปัญหา ต้ังสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหา
ความรู้ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ี
ปรึกษาและให้คําแนะนํา  ผู้เรียนนําเสนองานในรูปแบบคลิปวีดีโอ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้
ผ่านห้องเรียนออนไลน์   นําองค์ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรม  นําไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนําความรู้
ประสบการณ์ มาสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน พร้อมท้ังอธิบายข้ันตอนการทํางานด้วยตนเอง หรือการ
ทํางานเป็นทีม ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีสร้างสรรค์ มีการฝึกทักษะ
กระบวนการสร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงาน
คุณธรรม กิจกรรมชุมนุม รายงาน/โครงการ/ชิ้นงาน ในรายวิชาต่างๆ ท่ีเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  พร้อม
ท้ังมีการจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์   

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สถานศึกษาจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนในสาระเทคโนโลยี ซ่ึงผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครูมีการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบัน สามารถการเลือกใช้แพลตฟอร์มหลากหลายใน
การติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น Zoom Meetings, Google Meet, Facebook , Line สถานศึกษามี
การสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนใช้ E-mail โดเมนของสถานศึกษา (@ sapa2.ac.th) ห้องเรียน Google 
Classroom ในการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ 
รวมถึงกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ทุกรายวิชา โดย
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มีครูดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้น สรุปความรู้ด้วยตนเองและนําเสนอข้อมูล
ในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ สามารถผลิตสื่อ ชิ้นงาน และนําเสนอด้วย Canva และ 
แอปพลิเคชั่นต่างๆ อย่างหลากหลาย ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
ปลอดภัยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  มีประสิทธิภาพเกิดทักษะ
ทางด้าน ICT อย่างยั่งยืน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ท่ีเชื่อถือได้ และนําความรู้ ท่ีได้ไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครูมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ออกแบบ
การเรียนรู้ด้วยวิธีท่ีการหลากหลาย มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
และศักยภาพของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ลงมือปฏิบัติจริงเน้นทักษะกระบวนการคิด 
และใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายสําหรับนักเรียนท่ีมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์
และใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆในการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกกับการเรียน ส่วนนักเรียนท่ีไม่มีความ
พร้อมด้านอุปกรณ์ครูมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย เอกสาร ใบงาน ใบความรู้ต่างๆ 
สําหรับนักเรียน On-hand มีการรับส่งเอกสารเป็นรรายสัปดาห์พร้อมท้ังมีการวัดประเมินผลด้วยวิธีการท่ี
หลากลาย นอกจากนี้มีการลดภาระชิ้นงาน/ผลงาน  ด้วยการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ การจัดสอนเสริมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงข้ึน ดําเนินงานตามกรอบ SMILE  NO  ZERO สํารวจปัญหา อุปสรรคของผู้เรียนท่ีจะส่งผลกระทบกับ
การเรียนแบบออนไลน์ เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ มีการแจ้งผลการเรียนของนักเรียน
ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเป็นระยะ จัดประชุมผู้ปกครองสําหรับนักเรียนท่ีมีแนวโน้ม ร  มส ประสาน
ความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือลดปัญหานักเรียนติด 0 ร และ มส มีโครงการ
เพชรมุจลินท์ ให้ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3.75 ข้ึนไป ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความต่ืนตัวในการเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสําคัญในการจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีทางโรงเรียน
กําหนด 

6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทํางานอย่างเป็น
ระบบ บูรณาการในกลุ่มสาระการงานอาชีพโดยมีจัดการเรียนรู้เก่ียวกับอาชีพในรายวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติมให้แก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีการบริการแนะแนวให้แก่ผู้เรียนทุก
คน โดยจัดให้มีกิจกรรมแนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ มีการให้คําปรึกษา จัดหาทุนการศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะ
แนวการศึกษาต่อ จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม มีการส่งเสริมการค้นพบตนเอง ส่งเสริมให้
นักเรียนจัดทํา Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อในสาขาท่ีตรงกับความสามารถและความถนัดของตนเอง มองหา
อาชีพในอนาคต มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเก่ียวกับอาชีพ และหาความรู้เก่ียวกับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ นักเรียนทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพ โดยใช้ 
Application ทาง Social media เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ท้ังในระดับมัธยมศึกษา
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ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ รวมท้ังประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์  

        2.1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  การพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนและผู้ปกครองจําเป็นท่ีจะต้องประสานความร่วมมือกัน  ในการปลูกฝัง
คุณธรรม คุณลักษณะท่ีดีสําหรับการดํารงชีวิตในสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงการรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
สถานศึกษามีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมท้ังปลูกฝังคุณลักษณะต่างๆ ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมในชั้นเรียน ส่งเสริม
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
นอกจากนี้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ส่งเสริมดนตรี กีฬา ต่อต้านยาเสพติด และการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน ให้มีระเบียบวินัยในตนเอง ฝึกลักษณะนิสัยท่ีดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม มีการเสียสละ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในกฎกติกา ไม่ขัดต่อกฎหมายวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีการให้คะแนนความดี ตัดคะแนนความประพฤติ ซ่ึง
ผู้เรียนท่ีโดนตัดคะแนนความประพฤติเกินเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนดจะต้องเข้าร่วมโครงการปรับพฤติกรรม
ให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยดําเนินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางท่ีดีข้ึนเป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงปีการศึกษา 2564 ไม่มีผู้เรียนท่ีโดนตัดคะแนนความประพฤติเกิน
เกณฑ์ท่ีกําหนด 

2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความ 
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ร่วมถึงภูมิปัญญาไทย โดยจัดกิจกรรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันกําเนิดโรงเรียน 
ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรกการปลูกจิตสํานึกความเป็นไทย มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรรมและการต้านทุจริตในทุกระดับชั้นผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา “อยู่อย่างไทย น้ําใจงาม” อย่างเด่นชัด  

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สถานศึกษาตระหนักดีว่า ผู้เรียนมาจากความแตกต่าง ความหลากหลายของครอบครัว ย่อมมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก มีเหตุผล ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการอยู่ร่วมกันในสังคม ครูท่ีปรึกษาและครูประจําวิชา มีบทบาทสําคัญในการให้
คําแนะนําแก่ผู้เรียนท้ังรายกลุ่มและรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน 
โรงเรียน และสังคม ซ่ึงผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นอกจากนี้มี
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เน้นการมีส่วนร่วม และการทํางานเป็นทีม 
เช่น กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา กิจกรรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดกิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนแบบออนไลน์ ผู้เรียนทุก
คนได้มีส่วนร่วมยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน โครงการห้องเรียนสีขาว ซ่ึงเป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ผู้เรียนทุกคนได้รับความช่วยเหลือ 
ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ท่ีถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด นอกจากนี้โครงการดังกล่าว
เป็นโครงการท่ีเสริมสร้างความเป็นผู้นําให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้มีนักเรียนแกนนําประจําทุกห้องเรียน ในการ
ดูแลช่วยเหลือเพ่ือนๆ ในห้องเรียน ท้ังฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายสารวัตรนักเรียน ซ่ึง
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)   โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนดําเนิน
โครงการต่างๆ เช่น ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต “เรียนรู้ สู้ภัย ห่างไกล ไวรัสโควิด 19” งานส่งเสริมสุขภาพ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน ตรวจสอบสภาพห้องพยาบาลและตู้ยา ตรวจสอบคุณภาพน้ําด่ืมใน
โรงเรียน จัดกิจกรรมการบริการด้านสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ มีการรณรงค์
ส่งเสริมการป้องกันโรค และสารเสพติดในโอกาสต่างๆ ส่งเสริมให้ความรู้และปฏิบัติตนตามมาตรการต่างๆ ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การตรวจ ATK เบ้ืองต้น ผ่านทางเพจ facebook ของโรงเรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ จัดกิจกรรมชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
และมีการติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคน มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการทดสอบ EQ ความ
ฉลาดทางอารมณ์และ SDQ ประเมินของกรมสุขภาพจิต ผ่านระบบ E-School ของโรงเรียน จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขบูรณาการผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ให้ความรู้แนะนําวิธีป้องกันเก่ียวกับยาเสพติด การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร การขับข่ีปลอดภัย จาก
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนออกกําลังกายเพ่ือให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้
โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรี กีฬา ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ พร้อมท้ังจัด
ให้มีกิจกรรมชุมนุมท่ีส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
รวมท้ังการเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียง สร้างจิตสํานึกเป็นจิตอาสา เป็นต้น 
 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร พบว่า  
- ผู้เรียนร้อยละ 60.90 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 2.5 ข้ึนไป  
- ผู้เรียนร้อยละ 63.21 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 2.5 ข้ึนไป  
- ผู้เรียนร้อยละ 76.37 ของผู้เรียนมีสมรรถนะในการสื่อสาร การพูดแนะนําตัวโดยใช้

ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ระดับดีข้ึนไป 
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- ผู้เรียนร้อยละ  79.34 ของผู้เรียนมีสมรรถนะในการสื่อสาร การพูดแนะนําตัวโดยใช้
ภาษาจีนอย่างง่าย ระดับดีข้ึนไป 

- ผู้เรียนร้อยละ 92.60 มีผลการประเมินด้านการอ่านในระดับดีข้ึนไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากําหนด  

2) การประเมินความสามารถด้านการคิดคํานวณ พบว่า 
- ผู้เรียนร้อยละ 63.95 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 2.5 ข้ึนไป  
3) การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา พบว่า 
- ผู้เรียนร้อยละ 82.47 ของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับ

ดีข้ึนไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 97.96 ของนักเรียนท่ีเรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน โครงงานคุณธรรม 

มีผลการประเมิน ผ่าน 
- ผู้เรียนร้อยละ 86.33 ของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนด้าน

ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตในระดับดีข้ึนไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 61.53 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษากลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.5 ข้ึนไป 
4) การประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พบว่า 

- ผู้เรียนร้อยละ  97.96 ของนักเรียนท่ีเรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน โครงงานคุณธรรม 
มีผลการประเมิน ผ่าน 

- ผู้เรียนร้อยละ  85.68 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน มีผลงานจากการทําโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ข้ันตอนการทํางาน ปัญหาและอุปสรรคของการทํางานได้ 

- ผู้เรียนร้อยละ 100 มีนวัตกรรมในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
5) การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า  

- ผู้เรียนเรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูล 

- ผู้เรียนร้อยละ 96.26 ของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับดีข้ึนไป 

- ผู้เรียนร้อยละ 83.99 ของนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับดีข้ึนไป 

6) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ในทุกรายวิชา เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กําหนด ดังนี้ 

- ร้อยละ 64.67 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ข้ึนไป 
- ร้อยละ 60.90 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
- ร้อยละ 63.95 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
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- ร้อยละ 61.53 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

- ร้อยละ 66.20 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ฯ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

- ร้อยละ 65.19 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

- ร้อยละ 64.30 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 
2.5 ข้ึนไป 

- ร้อยละ 63.21  ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศระดับ 2.5 ข้ึนไป 

- ร้อยละ 62.97 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 

7) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563-2564 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาเปรียบเทียบปีการศึกษา  

2563 - 2564 พบว่า เกรดเฉลี่ยของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยลดลงหลายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ท้ังนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  แม้
สถานศึกษามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน แต่ก็เกิดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา  โดยเฉพาะผู้เรียนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต 
และ/หรืออุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเรียนแบบออนไลน์ได้ นอกจากนี้การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์เป็นหลักไม่สอดคล้องกับพัฒนาการผู้เรียนท่ีต้องการเรียนรู้อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการได้รับการสนับสนุนทางจิตใจ ผ่านปฏิสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ของครูและ
เพ่ือนๆ  

 

2.90 2.82 2.83 3.07
3.38

3.19 3.18
2.822.74 2.89 2.85 3.04 2.86 3.01 3.03 2.94

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2563-2564

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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จากแผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ข้ึนไปของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2563-2564 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 ไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด แต่เม่ือเปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ลดลง ท้ังนี้เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเต็มท่ี การสื่อสารกับ
ผู้เรียนก็มีอุปสรรค เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น อุปกรณ์ในการสื่อสารไม่พร้อมใช้งาน สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง แม้สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามกรอบ 
SMILE  No  Zero  เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนติด  0 ร  และ มส.ก็ยังมีนักเรียนท่ียังติด 0 ร  และ มส อีก
จํานวนหนึ่ง ซ่ึงทางโรงเรียนกําลังแก้ปัญหาให้นักเรียนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักเรียน ปลอด 0 ร 
และ มส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

71.40 69.08 72.54
77.14

89.10
81.62 80.20

64.92
60.0060.90 63.95 61.53

66.20 65.19 64.30 62.97 63.21

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนระดับ 2.5 ข้ึนไป
ปีการศึกษา 2563-2564

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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8) ผู้เรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 2563-2564 ดังนี้ 
 

 
 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบ O-NET เฉลี่ยรวมเท่ากับ 30.71 มี
ค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยมีค่าพัฒนาเท่ากับ -0.61 คิดเป็นร้อยละคะแนนเฉลี่ย  
O-NET ท่ีลดลงเท่ากับ 1.95 และมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 

 
 

 
 
 

49.63

28.26
20.69

26.71

47.14

26.58
20.62

28.48

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน 
(O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา ๒๕63– ๒564

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา  2564

39.06
34.04

23.25
18.61

28.54

41.91

33.85

20.67
16.41

28.41

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน 
(O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา ๒๕63– ๒564

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา  2564
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ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบ O-NET เฉลี่ยรวมเท่ากับ  28.25 มีค่าเฉลี่ยลดลง
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยมีค่าพัฒนาเท่ากับ -0.45 คิดเป็นร้อยละคะแนนเฉลี่ย O-NET ท่ีลดลงเท่ากับ 
1.57  และมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย  
 

9) จากการประเมิน 8 ข้อท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตร 
- ผู้เรียนร้อยละ 62.97 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 

2.5 ข้ึนไป สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพตามศักยภาพของ

ผู้เรียน ผ่านการบูรณาการหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
- ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 

88.11 ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน และ ร้อยละ 11.89 ประกอบอาชีพ  
 

2.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การประเมินด้านคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดนั้นพบว่า 

- ผู้เรียนร้อยละ 92.43  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดี
ข้ึนไป มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสํานึก
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 

- ผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามเกณฑ์โรงเรียน
คุณธรรม ซ่ึงผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมล จัดทําโครงงานคุณธรรม
บูรณาการหลักสูตรต้านสุจริต และมีส่วนร่วมในกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีจิตสํานึกท่ีดี ปฏิบัติ
ตนบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

- ผู้เรียนร้อยละ 100 ของผู้เรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษาด้วย
ความเต็มใจ พร้อมท้ังมีแผนปรับพฤติกรรมสําหรับผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

- ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เห็นได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และกิจกรรมท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย
ด้วยความเต็มใจ 

2) การประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย พบว่า 
- ผู้เรียนร้อยละ 95.66 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาด้านรักความเป็นไทยระดับดีข้ึนไป ซ่ึงประเมินได้จากการทํากิจกรรมการเรียน
การสอนในห้องเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาจัดข้ึนผ่านระบบออนไลน์  

- ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  
3) การประเมินด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พบว่า  

- ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ยอมรับฟังเหตุผล ความคิดของ
ผู้อ่ืนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี อยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี และมีทักษะการปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 
เช่น กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงงานคุณธรรม  โครงการ 5 บวร
ของศูนย์ครอบครัวพอเพียง 
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- ผู้เรียนร้อยละ 96.74 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ผู้เรียนร้อยละ 95.66 มีส่วนร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  

4) การประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
- ผู้เรียนร้อยละ 87.06ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบสมรรถนะร่างกายในระดับดีข้ึนไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 90.89 มีสุขภาวะทางกายท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
- ผู้ เรียนร้อยละ 97.45 มีสุขภาวะทางจิตใจและอารมณ์อยู่ ในเกณฑ์ปกติ จากการ

ทดสอบ  EQ ,SDQ  ในระบบสารสนเทศ E-SCHOOL เพ่ือคัดกรองภาวะสุขภาพจิตและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียน ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และสามารถสามารถ
ทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

- ผู้เรียนร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรม 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ ตามความสนใจและถนัด
อย่างน้อย 1 อย่าง 

 
3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

  3.1 จุดเด่น  

 1 ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสาร คิดคํานวณ มีทักษะชีวิต  รู้จักใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นได้อย่างเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ผู้เรียนสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้จักนําผลการประเมินไปพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งข้ึน เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาอย่างเด่นชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์   

3.2 จุดควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ให้สูงข้ึนกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมเพ่ิมทักษะกระบวนการ
ให้แก่นักเรียนกลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เป็นพิเศษ 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้กระบวนการวิจัย        
ในการดําเนินงานและมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน พัฒนาความสามารถทางการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

4. โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียง 
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
 

1. ระดับคุณภาพ     ดีเลิศ  

2. วิธีการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
 2.1 วิธีการ 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

สถานศึกษาดําเนินการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สภาพปัญหาและผลการจัด
การศึกษาในปีท่ีผ่านมา โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษารวมท้ัง
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือร่วมกันวางแผน ให้ข้อคิดเห็นร่วมกัน จนตกผลึกเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังวิสัยทัศน์ท่ีว่า "โรงเรียนสภาราชินี 2 
มุ่งเน้นจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายและใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีทันสมัยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
สถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้บริหารมีการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยยึด
หลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยการใช้ SMILE  No  Zero Model ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับกระบวนการวงจรคุณภาพของเดม่ิง PDCA ในการดําเนินงานมาประยุกต์ใช้
อย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 สถานศึกษากําหนดให้มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 
6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารท่ัวไปซ่ึงครอบคลุมถึงงานอาคาร
สถานท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคลซ่ึงครอบคลุมถึงงานกิจการนักเรียน มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยมี
เป้าหมายหลัก คือ คุณภาพของผู้เรียน มีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ท่ี
สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของโรงเรียน มีการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนางาน
ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือจัดทํา
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปี ท่ีสะท้อนถึงความจําเป็นและความต้องการของ
สถานศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยโครงการ/ กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการดําเนินงาน
ต่างๆ โดยใช้กระบวนการ PDCA มีการกําหนดข้ันตอนการวางแผนการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติตาม
แผนอย่างเป็นระบบ มีการวางระบบการนิเทศติดตามการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
สะท้อนกลับด้วยวิธีการหลากหลาย พร้อมท้ังนําข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา การประชุมกลุ่มงานบริหารฝ่ายต่างๆ และการประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อีกท้ังยังมีการจัดทําการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง เพ่ือป้องกันและลดความผิดพลาดในการบริหารจัด
การศึกษา ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้ปกครอง มีการดําเนินการงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุม
ผู้ปกครอง อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองโดยใช้ระบบออนไลน์ผ่าน
ช่องทาง Facebook Live และช่อง You Tube ของสถานศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน 
เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับสถานศึกษาร่วมกันวางแผน
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมท้ังมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการจัด
การศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้บริหารมีการวางแผน 
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงท่ีไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่
ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง  อํานวยความสะดวกการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้เรียนมากท่ีสุด ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความปลอดภัย นอกจากนี้จัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเม่ือสิ้นปีการศึกษา มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาจากผู้เรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการของสถานศึกษา สรุปผล
การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการทํางานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตลอดปีการศึกษา พร้อมท้ังจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณชน   

3) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ PDCA ผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุก
ฝ่ายร่วมกันวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุข มีการเสริมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีศักยภาพเป็น
พลโลก เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา โดยนักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาจีน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมี
สมรรถนะสู่มาตรฐานสากล สําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเลือกแผนการเรียนตามความ
สนใจและความถนัดของตนเอง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มท่ี เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน  และห้องเรียนท่ัวไปแยกเป็นแผนการเรียนดังนี้ 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-
ภาษาจีน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม สถานศึกษามีการประเมินการใช้หลักสูตร ดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีการจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมท่ีหลากหลาย สร้างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยสารพัดช่างตรังในการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทําให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความถนัดของตนเอง นอกจากนี้สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ผ่านกิจกรรมชุมนุม 
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กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มีการจัดสอนเสริมเติม
เต็มความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบระดับชาติ O-NET ในระดับชั้น ม.3, ม. 6 ผ่านระบบ 
Google Meet ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ถึงแม้จะมีข้อจํากัด โดย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้วิธีแสวงหาความรู้ผ่านเทคโนโลยี เช่น การสืบค้น
ผ่าน Internet การติดต่อสื่อสารกับครูผ่าน Application ต่างๆ ท้ังนี้ทางสถานศึกษาให้การสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียน เช่น โทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ดอินเตอร์เน็ตแก่ผู้เรียนท่ีขาดแคลน ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ติดตาม ให้คําปรึกษาเก่ียวกับช่องทางการเรียนตามบริบทของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  นอกจากนี้สนับสนุนให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  มีการนิเทศภายในรูปแบบ 3D  ได้แก่ DUO  โดยคู่เพ่ือนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้   DEPARTMENT โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  และ
DIRECTOR  โดยฝ่ายบริหารผ่านระบบออนไลน์และใช้ห้องเรียนเป็นฐาน พร้อมท้ังคัดคลิปบันทึกการจัดการ
เรียนการสอน การติดตาม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทําให้การจัดการเรียนการสอนมีระบบ
และมีประสิทธิภาพครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ผู้บริหารวางแผนและดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการดําเนิน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม ให้ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนสอนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการนิเทศ ติดตาม กํากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน กําหนดให้ครูจัดทํา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้ ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ 
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  สถานศึกษามีการนํากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) มาใช้ในการวางแผนพัฒนางานและเพ่ือลดความผิดพลาดใน
การบริหารจัดการ สนับสนุนส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรม สัมมนาพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และนํา
ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมมาขยายผลแก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือนํามาปรับ
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement : PA) ได้อย่างถูกต้องและเพ่ือทําบันทึกข้อตกลง MOU ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เพ่ือให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ผู้บริหารให้คําปรึกษา
ทางด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ครูจัดทําผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสถานศึกษาจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้ ICT ให้แก่ คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom, Google Sites, Google Meet 



36 

 

 
 

การนิเทศ การรายงานติดตามผลออนไลน์ มีการต้ังคณะทํางานเตรียมพร้อมให้คําปรึกษา ICT เก่ียวกับการใช้ 
Application ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน 

 
5) จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  สถานศึกษาได้วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าอาศัย มีความ
สะอาด ปลอดภัย โดยจัดทําโครงการปรับภูมิทัศน์บรรยากาศโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุง
พ้ืนท่ีในอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อสภาพการเรียนรู้ ปลอดภัยและทันสมัยในยุคการ
ใช้สื่อ  ICT  มีการสนับสนุน สื่อ ทีวี ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ตลอดจนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล เช่นห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนเพ่ือให้มีความสะอาดร่มรื่น สวยงาม 
ดําเนินการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปรับปรุงห้องเรียนให้มีความพร้อมในการเรียน  มีการจัดทําป้าย
นิเทศ จัดสภาพบรรยากาศห้องเรียนต่างๆ มีแผนป้องกันอุบัติภัย และโรงเรียนยังได้ดําเนินการจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอก มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโดย
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วเพ่ือส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรม 
MOE Safety Center เ ป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based 
Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการ
เสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสถานศึกษามีการจัดทําแผนป้องกัน และจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัสโคโรนา 2019 ครูต้องปลอดภัย เด็กต้องได้
เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ ชุดตรวจ ATK ไว้บริการนักเรียนและ
บุคลากร กรณีท่ีนักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน สําหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ซ่ึงนักเรียนมา
โรงเรียนตามความสมัครใจ ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียน แบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) จํานวนนักเรียน 20–25 คน/ห้องเรียน จัดการเรียนการสอน On-Site ควบคู่ 
Online โดยสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี
มาตรการป้องกัน covid-19 โดยมีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา สวมใส่หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเม่ืออยู่ในสถานศึกษา มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่าง
เพียงพอ จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสท่ีมีการใช้ร่วมกันบ่อย  ลดความแออัด ไม่จัด
กิจกรรมท่ีมีการสัมผัสร่วมกัน และมีตรวจ ATK นักเรียนทุกสัปดาห์ 
 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ห้องเรียน 
google classroom มีการสร้างอีเมล์โรงเรียนให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกคน มีการขยายสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
เอ้ือต่อการใช้ ICT ทุกมุมของโรงเรียน นอกจากนี้ยังขยายสัญญาณ WIFI สําหรับการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ค้นคว้า เพ่ือเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด ห้อง
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คอมพิวเตอร์ มีการจัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ผ่านระบบ My office และใช้
เทคโนโลยี จัดเก็บข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ DMC จัดทําข้อมูล B - OBEC , P- OBEC, SGS ,EGP, e-budget 
ช่วยเก็บข้อมูล อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดระบบสารสนเทศให้
เป็นหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน มีการใช้ระบบกลุ่ม LINE โรงเรียนสําหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการใช้ระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศออนไลน์ (E-School) ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การติดตามพฤติกรรมนักเรียน ระบบงานสารบรรณต่างๆ เพ่ือลดการใช้กระดาษ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาใช้ LINE SQUARE 
สําหรับกลุ่มนักเรียนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงข่าวสาร เป็นแหล่งรู้ออนไลน์ท่ีสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้จากครู บุคลากร นักเรียน และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือนําผล
การประเมินไปพัฒนาการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้มีการ
ติดต้ังระบบ CCTV ห้องเรียนเพ่ือให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาได้กําหนดไว้ ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีกําหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ดังปรากฏในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
(ปี 2562-2566) และแผนปฏิบัติการประจําปี สามารถใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาได้
จริง และสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพ มีร่องรอยหลักฐานการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม จากบุคลากรทุกฝ่าย มีการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การนิเทศภายใน การจัดการด้านงบประมาณ 
การเงินและสินทรัพย์ท่ีสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทําแผนอัตรากําลังครู การจัดทําแผนปฏิบัติการและ
กําหนดภาระงานของครู ซ่ึงมีการออกคําสั่งมอบหมายภาระงานและหน้าท่ีชัดเจนพร้อมท้ังติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานอย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา ทําให้ผลการปฏิบัติงานต่างๆ ประสบความสําเร็จ 

3. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 2  ครั้ง ทําให้การประสานงานพัฒนาโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นท่ีน่าพึงพอใจของทุกฝ่าย  

4. สถานศึกษามีการประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับทราบผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนรับทราบรายละเอียดของนักเรียนและร่วมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นต่างๆ ระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดทําให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน 

5. สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความ
จําเป็นของสถานศึกษา มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถ่ิน มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มี
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบแกนมัธยมศึกษา มีการจัดทําหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต , ภาษาจีน 

6. สถานศึกษามีการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยยึดแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นท่ีต้ัง ซ่ึงจะนําไปสู่การดําเนินโครงการ /กิจกรรมพัฒนาวิชาการต่างๆ  
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เช่น โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โครงการเพชรมุจลินท์ การจัดสอนเสริมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ทําให้ได้หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการในการพัฒนางานด้าน
วิชาการทําให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ทางวิชาการ ประสบความสําเร็จ นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชาท่ีต้องการ  

7. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่ผู้เรียน มีรายวิชาเพ่ิมเติมหลากหลาย จัดครูต่างชาติ
เข้าสอน จัดจ้างครูวิชาเอกท่ีขาดแคลนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดหลักสูตรท่ีสนองนโยบายของรัฐ ได้แก่ 
รายวิชาต้านทุจริตศึกษา รายวิชาค้นคว้าอิสระ (IS) ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและเกิด
บรรยากาศใหม่ๆ ในการเรียนรู้ 

8. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมตรงตามหรือสอดคล้องกับหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ครูและบุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้(PLC) ตามเกณฑ์ มีการนิเทศติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร นําข้อมูลท่ีได้มาใช้ใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง 

9. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านการทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีหรือเลื่อน 
วิทยฐานะสูงข้ึน อบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในสายงาน ส่งผลให้ครูและบุคลากร มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซ่ีงครูทุกคนมีห้องเรียนออนไลน์ 
google classroom สามารถจัดการเรียนการสอนและสื่อสารกับผู้เรียนผ่าน Application ต่างๆได้ดี และครู
เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเพ่ิมข้ึนจํานวน 1 คน  

10. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด 
ปลอดภัยทุกพ้ืนท่ี มีการบริหารจัดการอาคารเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแผนป้องกันอุบัติภัย มีบริการน้ําด่ืม 
ห้องน้ําท่ีสะอาด มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ติดต้ังถังดับเพลิง เช็คตรวจสอบพร้อมใช้งาน 
และดําเนินการตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจ ATK นักเรียนทุกคน นักเรียน
ปฏิบัติทุกกิจกรรมเว้นระยะห่างทางสังคมภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่” 

11. สถานศึกษาจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม มีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีจัดการเรียนรู้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการบริการเทคโนโลยีสารสานเทศแก่ครู นักเรียน และชุมชน มีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ My  office ใช้ระบบ E- School ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศใน
สถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนผ่านระบบเทคโนโลยี อาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ และ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลให้
นักเรียน ได้ใช้ศึกษาค้นคว้า เข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ได้อย่างท่ัวถึง ครู บุคลากรและผู้ปกครองสามารถเข้าถึง
และเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครอง การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านเวปไซต์ของโรงเรียน 

12. ครูทุกคนเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการนํา
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลโดยการจัดทําการทดสอบ
ด้วยระบบออนไลน์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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13. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement : PA) ได้อย่างถูกต้องและมีการทําบันทึกข้อตกลง MOU ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

14. จากการบริหารจัดการและดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ได้ดังนี้ 

14.1 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ใน
ระดับภาคใต้  ได้รับรางวัลดังนี้ 
- ได้ลําดับท่ี 3 จากท้ังหมด 19 ทีม ในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับ ม. ต้น  เรื่อง เครื่อง

ดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   ระดับเหรียญเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย เรื่อง  

กล่องดับกลิ่นรองเท้า ได้ระดับเหรียญเงิน มหาวิทยาลัยทักษิณ  
-  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง  แผ่นกันกระสุนจาก

เกล็ดปลา ได้ระดับเหรียญเงิน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
14.2 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ได้รับรางวัลดังนี้ 
- รางวัลชมเชยเหรียญเงิน  ระดับ ม. ปลาย โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและ

วัฒนธรรมจีนระดับประเทศจัดโดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ก้าวหน้าอาจารย์ไห่หยาง  
- รางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน รายการแสดงความสามารถด้านศิลปะการ

ร่ายรําแบบจีนผลงาน“⻛动舞扇” สถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1  การแข่งขันในประเภททีมรายการแสดง    ความสามารถด้าน

ศิลปะการร่ายรําแบบจีน “⻛动舞扇” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลท่ี 1)  จาก 18 ผลงาน การแข่งขันในประเภททีม

รายการแสดง    “⻛动舞扇” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาตรัง  

- รางวัลชมเชย การแข่งขันในประเภททีมรายการแสดง    “快意江湖” 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  

- รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ "เทศกาลไหว้พระจันทร์"中秋节 
ห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่  

- รางวัล  ชมเชย การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ "เทศกาลไหว้พระจันทร์"中秋节 ห้องเรียน
ขงจื้อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่ 

- รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ   ห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
หาดใหญ่  

- รางวัล  ชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“我的梦想” ความฝนั
ของฉัน   ห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่  

- รางวัล ชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน 如何 ห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 
หาดใหญ่ 
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- รางวัลระดับยอดเยี่ยม กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ ภาษาอังกฤษ -ไทย-จีน โดยคณะท่ี
ปรึกษาชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรี 

- รางวัลเข้าร่วม  การแข่งขันคัดลายมือ บทร้อยกรอง 优美诗歌  การแข่งขันภาษาและ
วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล "สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจําเชียงใหม่"ครั้งท่ี2 และสถาบันขงจื่อท่ัวโลก ประจําปี 2564 

- รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันร้องเพลงจีน如何 โครงการการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน
แห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล "สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา
เชียงใหม่"ครั้งท่ี 2 และสถาบันขงจื่อท่ัวโลก ประจําปี 2564 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันออกแบบสร้างสรรค์เทศกาลตรุษจีน หัวข้อ "โชคดีปี
ขาล"รูปแบบออนไลน์ โดยสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

14.3  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด 
สุนทรพจน์ "85 ปี ไสใหญ่ ตามรอยพระบาททุกยาตรา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ประเภทมัธยมตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 

14.4 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถด้านนาฏศิลป์ ได้รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลเหรียญทอง การทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ ประเภทระบํามาตรฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวด SPA GOT TALENT โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 

- เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดตรัง รุ่นท่ี 12 กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

14.5 ถ้วยรางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี 2564 

15. ผู้บริหารวางแผนและดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งผลให้
ครูได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ได้ดังนี้ 

- รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
- รางวัลบุคลากรสนับสนุนการศึกษาดีเด่น ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบ่ี    
- รางวัลเชิดชูเกียรติ นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “ด้านการเรียนการสอน” ประจําปี 2564 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบ่ี   
- รางวัลการคัดเลือกผลงาน/ นวัตกรรม Best Practice โรงเรียนสุจริต ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ระดับดีเยี่ยม    
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับสหวิทยาเขตศรีตรัง  
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3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

 3.1 จุดเด่น 

 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําในการร่วมมือกับชุมชน มีความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีมี
ต่อชุมชน  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอย่างสมํ่าเสมอและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

3. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําด้านการพัฒนาวิชาการ มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาครูให้มีความเป็นมืออาชีพ  

3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 

 1. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาให้มีความเชื่อมโยงกันท้ังสถานศึกษา 

 2. เพ่ิมการติดต้ังเทคโนโลยีท่ีจําเป็นในห้องเรียนต่าง ๆ เพ่ือครูจะได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เพียงพอ 

3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

1. ระดับคุณภาพ     ดีเลิศ  

2. วิธีการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
 2.1 วิธีการ 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สถานศึกษาดําเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด ครูกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
การจัดกิจกรรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ จัดกิจกรรมออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นทักษะการคิด โดยใช้กิจกรรมโครงงาน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  มีทักษะในการนําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น จนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองภายใต้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีทําให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 8 กลุ่ม
สาระ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียนของ 8 กลุ่มสาระ การค้นคว้าอิสระ IS กิจกรรมวันคริสต์มาส
ออนไลน์ ค่ายต้นกล้าพันธ์มังกร กิจกรรมชุมนุม เป็นต้น 

2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้

ครูใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ทันสมัย ในการออกแบบสื่อ กิจกรรมการเรียนรู้  ตลอดจนการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ เช่น Facebook, Line, Messenger ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือบทเรียนได้
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ปีการศึกษา 2564 มีจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ได้แก่ Online, On hand และ On Site การเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึนในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยครูและผู้เรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน ผู้เรียนต้อง
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย มีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมใน
การเรียนรู้ ครูจะต้องออกแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองความพร้อมในการเรียนของผู้เรียน ให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ผ่านเทคโนโลยี สามารถสร้างองค์ความรู้ได้พร้อมท้ังมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับครูและเพ่ือน 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทุกสถานการณ์โดย มีการใช้ Google Meet 
,Google Classroom YouTube  และ Google Site ในการสอนออนไลน์ ครู ทุกคนเข้ารับการอบรม 
พัฒนาการจัดทําสื่อให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ผนวกกับการ
นําบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถ่ิน โดยจัดให้มีรายวิชาเพ่ิมเติมในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถ่ิน และตามความถนัดของผู้เรียน 
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3) มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก 

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และนักเรียนสามารถ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ คัดกรองนักเรียน การให้ทุนการศึกษา 
กิจกรรมโฮมรูม ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนในห้องเรียนให้น่าเรียน มีความสนุกสนาน โดยใช้รูปแบบหรือ
เทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ มีการเสริมแรงทางบวก เช่น การชื่นชม การมอบรางวัล ให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการทํากิจกรรมด้วยความสุข มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติอันดีงามแก่ผู้เรียน  

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผู้เรียนจะประเมินตามสภาพจริง โดยมี
ข้ันตอนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ท้ังก่อนเรียน หลังเรียนเพ่ือ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบ  แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ได้แก่การประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน  เม่ือวัด
และประเมินผลแล้วครูจะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ครูผู้สอนจะสอนซ่อมเสริมให้คําปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาด้านการ
เรียน ครูนําผลการประเมินผู้เรียนจัดทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง มีการนิเทศติดตาม
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน 
เพ่ือลดปัญหาการติด 0, ร, มส. และแก้ปัญหาการออกกลางคัน  ครูมีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียน
ท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการทดสอบซํ้าๆ  มีการปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนการตัดสินผลการ
เรียน เช่น กรณีท่ีนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ จะเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงแก้ไข มีการประชุม
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน เพ่ือร่วมกันดําเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยใช้กระบวนการ SMILE  No  Zero Model  โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวนนักเรียนติด 0 ร มส. เพ่ิมมากข้ึน ครูทุกคนได้ดําเนินการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการติดตามการดําเนินการแก้ตัว เรียนซํ้าของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 

5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

สถานศึกษาได้ดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โดยมีการจัดทําแผนการขับเคลื่อนอย่างเป็น
ระบบ มีการสร้างทีมงาน PLC ของโรงเรียน และมีการกําหนดชั่วโมง PLC ไว้ในตารางสอน เพ่ือให้ครูร่วมกัน
หาวิธีการแก้ปัญหาผู้เรียนท้ังด้านวิชาการและพฤติกรรม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี/รูปแบบการสอน เพ่ือ
นํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสําเร็จ  

 
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ  บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาได้กําหนดไว้ ดังนี้ 

1. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงผ่านโครงการ/กิจกรรม/
โครงงาน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้างและองค์ประกอบครบตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด ตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และนําไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน  มีการวิเคราะห์
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ผู้ เรียนและใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning หรือ/และ Lesson Study พร้อมท้ัง
ดําเนินการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมให้นักเรียนได้สามารถนําเสนอผลงาน สรุปความรู้
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือนิทรรศการการ
นําเสนอผลงาน เช่น การนําเสนอโครงงานกลุ่มสาระ โครงงานคุณธรรม  รายวิชาค้นคว้าอิสระ(IS) เป็นต้น 

3. ครูทุกคนผลิตและมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต่อการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาอย่าง
เหมาะสม เช่น สื่อ Power Point , Clip VDO , ใบงาน, ใบความรู้, แบบฝึกทักษะ Google classroom , Line 
, Edpuzzle , ClassDojo , Liveworksheets , Quizizz , Google form , Wordwall , Project 14 , Inskru 
และเกมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ มีการจัดทํา Google Site สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสอน
ออนไลน์ผ่าน Google Meet อีกท้ังใช้ Google classroom ช่วยในการจัดการชั้นเรียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน ท้องถ่ิน และชุมชน มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดองค์
ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้าท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาผ่านสื่อท่ีหลากหลาย 

4. ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเสริมแรงจูงใจทางบวกให้กับผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีในการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและนําผลท่ีได้ไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับความสามารถความต้องการของผู้เรียน นักเรียนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง มีการดําเนินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเข้มแข็ง มีการประสานงานระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ังด้าน
การเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในหลายช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์ กลุ่ม LINE มีการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และครูทุกคนต้องดําเนินการเยี่ยม
บ้านนักเรียนในความรับผิดชอบในรูปแบบออนไลน์ปีการศึกษาละ 1 ครั้งแล้วจัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5. ครูทุกคนมีแผนการวัดและการประเมินผลนักเรียนอย่างชัดเจน (มีการกําหนดสัดส่วนคะแนน 
จํานวนชิ้นงาน และการประเมินพฤติกรรม) มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบ Online และ On hand 

6. ครูทุกคนบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์และประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและแจ้งผล
ย้อนกลับสู่นักเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง 

7. ครูทุกคนมีรายงานการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน
ละ 1 เรื่อง ครูทุกคนได้บันทึกหลังสอนทุกครั้ง เพ่ือ ทราบความสําเร็จ และปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และนํา
ผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุง กระบวนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัย 

8. ครูทุกคนดําเนินแก้ปัญหาผู้เรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. และ มผ. โดยใช้กระบวนการ SMILE  
No  Zero Model ผ่านการดําเนินงานโครงการ SMILE  No  Zero เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ติด 0 ร มส. 
ลดลง 

9. ครูทุกคนมีกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยผ่าน
กระบวนการ PLC 

10. ครูทุกคนรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการ การนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตรโดยใช้กระบวนการ PLC   
พร้อมท้ังดําเนินการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
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11. ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning หรือ Lesson Studyโดย
สถานศึกษาสนับสนุน ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ครูนํา
นวัตกรรมไปเผยแพร่และ สร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 

12. สําหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของครูทุกคนในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ท่ีใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน
ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง เรียนรู้
ในระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย ซ่ึงมีเป้าหมายอยู่ท่ีการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสําคัญ มีการใช้ 
ระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Google Meet, Google Classroom, 
Google site โดยเน้นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมใน
การเรียนรู้ 

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
3.1  จุดเด่น 

1. ครูมีความต้ังใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนพัฒนาตนเองทําให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย น่าสนใจ 
ใช้วิธีการเชิงบวกในการจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมบุคลากรตาม
ขอบข่ายภาระงาน มีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนา
วิชาชีพอย่างสมํ่าเสมอ ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  2. ครูมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นระบบ 
  

 3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

   1. ครูควรตระหนักและให้ความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามท่ี
โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจังเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 

2.  นําภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราญช์ชาวบ้าน มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะอาชีพ
ให้กับกลุ่มผู้เรียนท่ีสนใจ 
  
 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 

 1. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา Active Learning และ Lesson Study เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมท้ังในส่วนของการประดิษฐ์และวิธีการใหม่ ๆ 

2. ดําเนินโครงการ SMILE NO ZERO อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนปลอด 0 ร มส. มีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบผ่าน 60 % ทุกตัวชี้วัด 

3. ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 
   
 
 

- ประกาศมาตรฐานสถานศึกษา 
- คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- แบบติดตามการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แบบประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2  
เรื่อง  การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 9 (3) ได้กําหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสําคัญข้อหนึ่ง  
คือ มีการกําหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และ
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําปีเสนอ ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2561  นโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน 
และภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ กําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือใช้เป็นหลัก 
ในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริมและกํากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ  ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี  13 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

   (นายยงยุทธ   ปูขาว)           ( นายชัยวุฒิ     สวัสดิรกัษ์ ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2  
เรื่อง  การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
ฉบับลงวันท่ี วันท่ี 13  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี  ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1. มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

1.1 ร้อยละ 60 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.5 ข้ึนไป 

 1.2 ร้อยละ 60 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
2.5 ข้ึนไป 

 1.3 ร้อยละ 60 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.5 ข้ึนไป 

 1.4 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีสมรรถนะในการสื่อสาร การพูดแนะนํา
ตัวโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ระดับดีข้ึนไป 

 1.5 ร้อยละ  60 ของผู้เรียนมีสมรรถนะในการสื่อสาร การพูด
แนะนําตัวโดยใช้ภาษาจีนอย่างง่าย ระดับดีข้ึนไป 

 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมี 
วิจารญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียนระดับดีข้ึนไป 
2.2 ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีเรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม มีผลการประเมิน ผ่าน 

 2.3 ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตใน
ระดับดีข้ึนไป 

 2.4 ร้อยละ 60 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.5 ข้ึนไป 
 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3.1 ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีเรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม มีผลการประเมิน ผ่าน 

 3.2 ร้อยละ 83 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

4.1 นักเรียนร้อยละ 90  มีความสามารถในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ในการสืบค้นข้อมูล 

 4.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับดีข้ึนไป 

 4.3 ร้อยละ 78 ของนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีข้ึนไป 
 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

5.1 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ข้ึน
ไป 

 5.2 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.3 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.4 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.5 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.6 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.7 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.8 ร้อยละ 60  ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 5.9 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพฯ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
 

6. มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

6.1 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชาการงานอาชีพฯ  2.5 ข้ึนไป 

 6.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้และทักษะทางอาชีพอย่างน้อย
คนละ 1 อาชีพ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

1.1 ร้อยละ 92 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

 ๑.๒ ร้อยละ 95 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนตามเกณฑ์โรงเรียนคุณธรรม  

 1.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษาด้วยความเต็มใจ พร้อมท้ังมีแผนปรับพฤติกรรมสําหรับ
ผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 

2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ๒.๑ ร้อยละ 95 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับสถานศึกษาด้านรักความเป็นไทย ระดับดี
ข้ึนไป 

 ๒.๒ ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

3.1 ร้อยละ 97 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

3.2 ร้อยละ 95 ของนักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 4.1 ร้อยละ 85 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบ
สมรรถนะร่างกายในระดับดีข้ึนไป 

 4.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางกายท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 

 4.3 ผู้ เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  80  มี สุ ขภ า ว ะทา ง จิ ต ใ จ แล ะอา รม ณ์   
อยู่ ในเกณฑ์ปกติ สามารถทํางานและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

 4.4 ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 ดนตรี 1 กีฬา 
 1 อาชีพ ตามความสนใจและถนัดอย่างน้อย 1 อย่าง 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

1.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
ท่ีกําหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 1.2 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 

 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้กระบวนการ PDCA 

 2.2 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ 6 กลุ่มงาน โดยใช้นวัตกรรม
เป็นฐาน 

 2.3 โรงเรียนมีการจัดทําระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2.4 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.5 โรงเรียนมีการนิเทศภายใน 
 2.6 โรงเรียนมีการจัดการด้านงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2.7 ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน ท่ีเข้ามาเป็น

ภาคีเครือข่าย  มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3.1 โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องตามความจําเป็นของสถานศึกษา 
3.2 โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถ่ินบูรณ
การกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน 

 3.3 โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นรูปแบบแกนมัธยมศึกษา 
 3.4 โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต, ภาษาจีน 

 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

4.1 ครูและบุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมตรงตามหรือสอดคล้องกับ
หน้าท่ีท่ีปฏิบัติอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
4.2 ครูและบุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้(PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
 

4.3 ครูทุกคนมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
 4.4 ครูทุกคนบันทึกข้อตกลง MOU ในการยกระดับประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 4.5 ร้อยละ 85 ของครูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่น 
 4.6 โรงเรียนมีการนิเทศติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 

นําข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
5.จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

5.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีความสะอาดปลอดภัย 
5.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 5.3 โรงเรียนมีแผนป้องกันอุบัติภัย 
 

 5.4 โรงเรียนดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
 5.5 โรงเรียนจัดทําแผนป้องกัน และจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือรองรับการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูต้อง
ปลอดภัย เด็กต้องได้เรียน 
 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ 

6.1 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีจัดการเรียนรู้ 
6.2 โรงเรียนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ E-school ในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 

 6.3 โรงเรียนมีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครู นักเรียน ในการ
จัดการเรียนรู้ 

 6.4 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีช่องทางในการ
สื่อสารระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองอย่างท่ัวถึง มี
ประสิทธิภาพ 

 6.5 โรงเรียนติดต้ังระบบ CCTV เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



53 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนําประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

1.1 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/โครงงานสามารถนําประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้  มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล และจัดทําโครงการสอน 

 1.3 ครูใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning หรือ Lesson 
Study 
 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.1 ครูทุกคนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน ท้องถ่ิน และชุมชน มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 2.2 ครูทุกคนเปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาค้นคว้าท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาผ่านสื่อท่ี
หลากหลาย 
 

3. มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก 3.1 ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเสริมแรงจูงใจทางบวก
ให้กับผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4.1 ครูทุกคนบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์และประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริงและแจ้งผลย้อนกลับสู่นักเรียนเพ่ือนําไปพัฒนา
ตนเอง 

 ๔.2 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

5.1 ครูทุกคนมีกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการ PLC 

 5.2 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

 5.3 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
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คําส่ังโรงเรียนสภาราชินี 2  จังหวัดตรัง 
   ท่ี 53/2565 

             เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
................................................................................ 

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  
ได้กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
อันนําไปสู่การกําหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึน ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันท่ี  
6 สิงหาคม 2561 สําหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self –Assessment Report : SAR) ให้สอดคล้องกับบริบท สภาพ และความ
ต้องการของสถานศึกษา ให้สะท้อนผลคุณภาพของการดําเนินงานของสถานศึกษา และรายงานต้นสังกัด  

 อาศัย  อํานาจตามความมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ และระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหน้าท่ี  วางแผน  กําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประสานงาน 
ให้คําปรึกษา  เสนอแนะ กํากับติดตามให้สามารถดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
ประกอบด้วย 

1.1  นายยงยุทธ     ปูขาว            ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาวนิรมล   นิลพัฒน์   กรรมการ 
1.3  นายอํานวย   เทพเนียม  กรรมการ 
1.4  นายประยุกต์   เซ้งซ่องกุ่น  กรรมการ   
1.5  นางศรีสุดา           พรหมดนตรี   กรรมการ  
1.6 นางสาวเบญจมาศ   แก้วกล้า    กรรมการและเลขานุการ 
1.7  นางจีรทิปต์   ธนวัฒน์กีรติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดําเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ประเมินผล จัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 

  ตัวบ่งชี้ 1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  
ประกอบด้วย 

1.1.1 นางสุดา   พลชัย   ประธานกรรมการ 
1.1.2 นางกาญจนา   มานะศิริ   กรรมการ 
1.1.3 นางจิรวรรณ   อิสระพงศ์ไพศาล  กรรมการ 
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1.1.4 นางสาวภัคมณฑ์กร  ชูแสง   กรรมการ 
1.1.5 นางสาวเบญจวรรณ์  เลิศทองคํา  กรรมการ 
1.1.6 นางสุมณฑา  หอยบาง   กรรมการ 
1.1.7 นางวรวรรณ   ศรีพล   กรรมการ 
1.1.8 นางสาวศมนวรรณ  ใจห้าว   กรรมการ 
1.1.9 นางศรีนรา        สกาวสุวรรณ  กรรมการ 
1.1.10 นางอรยาพร         ไกรเทพ   กรรมการ 
1.1.11 นางวรรณา        ไชยบุตร   กรรมการ 
1.1.12 นางอรอนงค์       เหลียวพัฒนพงศ์  กรรมการ 
1.1.13 นางวัลลี        มณีกุล   กรรมการ  
1.1.14 นางสาวเบญจพร      คงจันทร์   กรรมการ 
1.1.15 นางสาววิไลรัตน์       รอดแข็ง   กรรมการ 
1.1.16 นายอานนท์  คงเฝือ   กรรมการ 
1.1.17 นางสาวรุจิเรข          ฟ้องค้อน  กรรมการ 
1.1.18 นางยลดา               ขุนอินทร์  กรรมการ 
1.1.19 นางสาวนิศารัตน์      ทองย้อย  กรรมการ 
1.1.20 นางสาวภัทรานิษฐ์  อินดํา   กรรมการ 
1.1.21 นายอรรถพงษ์        ทองชุม   กรรมการ 
1.1.22 นางสาววิมลรัตน์      หอยสังฆ์  กรรมการ 
1.1.23 นางสาวนงเยาว์       จริงจิตร   กรรมการ 
1.1.24 นางรุ่งศรี               เพชรฤทธิ์  กรรมการ 
1.1.25 นางสาวกวิตา          เพ็งพาจร  กรรมการ 
1.1.26 นางวิมลทา            บูก้ง   กรรมการ 
1.1.27 นางสาวเบญจมาศ    แก้วกล้า   กรรมการ 
1.1.28 นางสาวศิรประภา  แช่มช้อย  กรรมการ 
1.1.29 นางสาวขวัญฤทัย  ขวัญอ่อน  กรรมการ 
1.1.30 นางจีรทิปต์     ธนวัฒน์กีรติ  กรรมการ 
1.1.31 นางอัญชลี    เต็มสิริสัมพันธ์  กรรมการ 
1.1.32 นางรัตนา    สวัสดิมงคล  กรรมการ 
1.1.33 นางวันดี     แสงดํา   กรรมการ 
1.1.34 นางปิยะภรณ์    ภู่กลาง   กรรมการ 
1.1.35 นางสาวสุจิรา   ทองแจ้ง   กรรมการ 
1.1.36 นายฐานภพ    ทวีศักด์ิ   กรรมการ 
1.1.37 นางจิตติมา  ศรีเทพ   กรรมการ 
1.1.38 นายกฤตกร    สภาสันติกุล  กรรมการ 
1.1.39 นายศรีศักด์ิ           รักษ์สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
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ตัวบ่งชี้ 1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ประกอบด้วย 

1.2.1    นางรัตนา             สวัสดิมงคล                 ประธานกรรมการ 
1.2.2    นางจิรวรรณ  อิสระพงศ์ไพศาล  กรรมการ 
1.2.3    นางสุดา   พลชัย   กรรมการ  
1.2.4    นางอัญชลี  เต็มสิริสัมพันธ์  กรรมการ 
1.2.5    นางวันดี   แสงดํา   กรรมการ 
1.2.6    นายฐานภพ    ทวีศักด์ิ   กรรมการ 
1.2.7    นางจิตติมา    ศรีเทพ     กรรมการ 
1.2.8    นางจีรทิปต์                 ธนวัฒน์กีรติ  กรรมการ 
1.2.9   นายกฤตกร              สภาสันติกุล  กรรมการ 
1.2.10   นางสาวสุจิรา             ทองแจ้ง   กรรมการและเลขานุการ 

          ตัวบ่งชี้ 1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 

1.3.1   นางสาวสุรัสวดี   ละงู                           ประธานกรรมการ 
  1.3.2   นางสาวเสาวล ี  จริงจิตร   กรรมการ 
  1.3.3   นางพิมชนก   ฤทธิ์สมิตชัย  กรรมการ 
  1.3.4   นางสาวฉัตริกาญจน์  บุญรัตน์   กรรมการ 
  1.3.5   นางสาววิภาภรณ์         เจริญฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ         

          ตัวบ่งชี้ 1.4 ผู้เรียนมีสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ประกอบด้วย 

  1.4.1   นางสาวสุรัสวดี   ละงู                           ประธานกรรมการ 
  1.4.2   นางอัญชลี  เต็มสิริสัมพันธ์  กรรมการ 
  1.4.3   นางรัตนา                   สวัสดิมงคล     กรรมการ 
  1.4.4   นางสาวสุจิรา      ทองแจ้ง   กรรมการ 
  1.4.5   นางจิตติมา                 ศรีเทพ   กรรมการ 
  1.4.6   นางสาวเสาวล ี            จริงจิตร   กรรมการ 
  1.4.7   นางสาววิภาภรณ์          เจริญฤทธิ ์  กรรมการและเลขานุการ     

ตัวบ่งชี้ 1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 

          นางสาวนิรมล   นิลพัฒน์   ประธานกรรมการ 

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางวรวรรณ   ศรีพล   กรรมการ 
นางสาวศมนวรรณ  ใจห้าว   กรรมการ 
นางสุดา   พลชัย   กรรมการ 
นางกาญจนา   มานะศิริ   กรรมการ 
นางสาวจิรวรรณ   อิสระพงศ์ไพศาล  กรรมการ 
นางสาวเบญจวรรณ์  เลิศทองคํา  กรรมการ 
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นางสุมณฑา  หอยบาง   กรรมการ 
นางสาวภัคมณฑ์กร  ชูแสง   กรรมการ 

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางพรพรรณี         ปัญจมาตย์  กรรมการ 
นายโชค          มณีกุล   กรรมการ 
นางสาวสุภาวดี          จันสุก   กรรมการ 
นางพรพรรณ            สัตถาภรณ์  กรรมการ 
นางสาวศิรินาฏ          อ่อนชื่นจิตร์  กรรมการ 
นางสาวปาจรีย์          จริงจิตร   กรรมการ 
นางสาวเมนิกา  สีสลับ   กรรมการ 
นางสาวนราจันทร์      ศรีสุข   กรรมการ 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 นางศรีนรา        สกาวสุวรรณ  กรรมการ 
นางอรยาพร         ไกรเทพ   กรรมการ 
นางวรรณา        ไชยบุตร   กรรมการ 
นางอรอนงค์       เหลียวพัฒนพงศ์  กรรมการ 
นางวัลลี        มณีกุล   กรรมการ  
นางสาวเบญจพร      คงจันทร์   กรรมการ 
นางสาววิไลรัตน์       รอดแข็ง   กรรมการ 
นายอานนท์  คงเฝือ   กรรมการ 
นางสาวรุจิเรข  ฟ้องค้อน  กรรมการ 
นางยลดา               ขุนอินทร์  กรรมการ 
นางสาวนิศารัตน์      ทองย้อย  กรรมการ 
นางสาวภัทรานิษฐ์  อินดํา   กรรมการ 
นายอรรถพงษ์        ทองชุม   กรรมการ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นางสาววิมลรัตน์      หอยสังฆ์  กรรมการ 
   นางสาวนงเยาว์       จริงจิตร   กรรมการ 

นางรุ่งศรี               เพชรฤทธิ์  กรรมการ 
นางสาวกวิตา          เพ็งพาจร  กรรมการ 
นางวิมลทา            บูก้ง   กรรมการ 
นายศรีศักด์ิ           รักษ์สุวรรณ  กรรมการ 
นางสาวเบญจมาศ    แก้วกล้า   กรรมการ 
นางสาวศิรประภา  แช่มช้อย  กรรมการ 
นางสาวขวัญฤทัย  ขวัญอ่อน  กรรมการ 
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  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นางจีรทิปต์     ธนวัฒน์กีรติ  กรรมการ 
นางอัญชลี    เต็มสิริสัมพันธ์  กรรมการ 
นางรัตนา    สวัสดิมงคล  กรรมการ 
นางวันดี     แสงดํา   กรรมการ 
นางปิยะภรณ์    ภู่กลาง   กรรมการ 
นางสาวสุจิรา   ทองแจ้ง   กรรมการ 
นายฐานภพ    ทวีศักด์ิ   กรรมการ 
นายกฤตกร    สภาสันติกุล  กรรมการ 
นางจิตติมา  ศรีเทพ   กรรมการ 
นางพิมชนก         ฤทธิ์สมิตชัย  กรรมการ 
นางสาวสุรัสวดี      ละงู   กรรมการ 
นางสาววิภาภรณ์         เจริญฤทธิ์  กรรมการ 
นางสาวเสาวลี      จริงจิตร             กรรมการ 
นางสาวฉัตริกาญจน์  บุญรัตน์   กรรมการ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   นางสุดจิต           สุดแป้น   กรรมการ 
   นางศรีสุดา          พรหมดนตรี  กรรมการ 

นางอาพร    มากคงแก้ว  กรรมการ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงณิชาภัทร   โกเอ้ียน   กรรมการ 
นายสิทธิพงศ์     จันผลึก   กรรมการ 
นายศุภชัย   ทองใบ   กรรมการ 

    นายณรงฤทธิ์   มณีสุวรรณ์  กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นางเชิญพัดชา   อินทรกําเหนิด  กรรมการ 
นายพิชิตพงษ์     ทวีตา   กรรมการ 

   ว่าท่ี ร.ต. ศราวุธ   สังข์ทอง   กรรมการ 

       ตัวบ่งชี้ 1.6 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ประกอบด้วย 

  1.6.1   นางสุดา    หยังหลัง   ประธานกรรมการ 
  1.6.2   นางสุดจิต  สุดแป้น   กรรมการ 
  1.6.3   นางศรีสุดา  พรหมดนตรี  กรรมการ 
  1.6.4  นางอาพร    มากคงแก้ว  กรรมการ 
  1.6.5 นางสาวปาจรีย์          จริงจิตร   กรรมการ 
  1.6.6   นางสาวเบญจมาศ   แก้วกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
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ตัวบ่งชี้ 1.7   ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดี ประกอบด้วย 

  1.7.1   นายโชค   มณีกุล   ประธานกรรมการ 
  1.7.2   นางพรพรรณ  สัตถาภรณ์  กรรมการ 
  1.7.3   นางพรพรรณี  ปัญจมาตย์  กรรมการ 
  1.7.4   นางสาวปาจรีย ์  จริงจิตร   กรรมการ 

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

1.7.8  ว่าท่ี ร.ต.หญิงณิชาภัทร   โกเอ้ียน   กรรมการ 
1.7.9  นายสิทธิพงษ์               จันผลึก   กรรมการ 

  1.7.10   นางเชิญพัดชา   อินทรกําเนิด  กรรมการ  
  1.7.10   นางสาวเบญจพร         คงจันทร์  กรรมการ 

1.7.11   นางสาววิไลรัตน์    รอดแข็ง   กรรมการและเลขานุการ  

      ตัวบ่งชี้ 1.8   ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ประกอบด้วย 

  1.8.1   นางอาพร   มากแก้ว   ประธานกรรมการ 
  1.8.2   นางวรรณา   ไชยบุตร   กรรมการ 
  1.8.3   นางวรวรรณ  ศรีพล   กรรมการ 
  1.8.4  นางสาวเมนิกา  สีสลับ   กรรมการ 
  1.8.5   นางสาวศิรินาฎ  อ่อนชื่นจิตร์  กรรมการ 
  1.8.6   นางสาวสุภาวดี  จันสุข   กรรมการและเลขานุการ 

      ตัวบ่งชี้ 1.9 ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ประกอบด้วย 

  1.9.1   นายโชค   มณีกุล   ประธานกรรมการ 
  1.9.2   นางอรยาพร                ไกรเทพ   กรรมการ 
  1.9.3   นางอรอนงค์   เหลียวพัฒนพงศ์  กรรมการ 
  1.9.4   นางสาวนราจันทร์          ศรีสุข         กรรมการ 
  1.9.5   นางสาววิไลรัตน ์ รอดแข็ง   กรรมการ 
  1.9.6   นางสาวศมนวรรณ       ใจห้าว   กรรมการและเลขานุการ  

    ตัวบ่งชี้ 1.10 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายและลักษณะจิตสังคม ประกอบด้วย 

1.10.1  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงณิชาภัทร  โกเอ้ียน  ประธานกรรมการ 
1.10.2  นางพรพรรณี              ปัญจมาตย ์  กรรมการ 
1.10.3  นายศุภชัย  ทองใบ   กรรมการ 
1.10.4  นายณรงค์ฤทธิ์            มณีสุวรรณ  กรรมการ 
1.10.5  นางสาวอรทัย            ชว่ยบุญช ู  กรรมการ 

  1.10.6  นายสิทธิพงศ์  จันผลึก   กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการดําเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ประเมินผล จัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ 2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

2.1.1  นายยงยุทธ  ปูขาว   ประธานกรรมการ 
2.1.2  นางสาวนิรมล   นิลพัฒน์   กรรมการ 
2.2.3  นายอํานวย   เทพเนียม  กรรมการ 
2.2.4  นายประยุกต์   เซ้งซ่องกุ่น  กรรมการ   
2.2.5  นางศรีสุดา          พรหมดนตรี   กรรมการ  
2.2.6  นางสาวศิรินาฎ              อ่อนชื่นจิตร์  กรรมการ 

  2.2.7  นางสาววิมลรัตน์            หอยสังฆ์  กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

2.2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

    2.2.1.1  นางสาวนิรมล  นิลพัฒน์   ประธานกรรมการ 
    2.2.1.2  นางจิรวรรณ  อิสระพงศ์ไพศาล  กรรมการ 
    2.2.1.3  นายกฤตกร              สภาสันติกุล  กรรมการ 

  2.2.1.4  นางอัญชลี    เต็มสิริสัมพันธ์  กรรมการ 
  2.2.1.5  นางสาวสุจิรา   ทองแจ้ง   กรรมการ 

    2.2.1.6 นางสาวเบญจวรรณ์ เลิศทองคํา  กรรมการ 
    2.2.1.7 นายอานนท์  คงเฝือ   กรรมการ 
    2.2.1.8  นางศรีนรา               สกาวสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

           2.2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

    2.2.2.1  นางจีรทีปต์   ธนวัฒน์กีรติ  ประธานกรรมการ 
    2.2.2.2  นางวันดี  แสงดํา   กรรมการ 
    2.2.2.3  นางปิยะภรณ์     ภู่กลาง   กรรมการและเลขานุการ 

           2.2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

                      2.2.3.1  นายประยุกต์   เซ้งซ่องกุ่น  ประธานกรรมการ 
                      2.2.3.2  นางนัทลินยา            หอยสังฆ์  กรรมการ 
   2.2.3.3  นายจิตรกร  ศรีโพนดวน  กรรมการ 
                      2.2.3.3  นายฐานภพ            ทวีศักด์ิ   กรรมการและเลขานุการ 

2.2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่ามีคุณภาพ  

 2.2.4.1  นายพิชิตพงษ์  ทวีตา     ประธานกรรมการ  
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   2.2.4.2  นายโชค                  มณีกุล   กรรมการ 
   2.2.4.3  นางพรพรรณ           สัตถาภรณ์  กรรมการ 

       2.2.4.4   นางศรีสุดา  พรหมดนตรี  กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ 2.3  สถานศึกษามีการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

  2.3.1  นายอํานวย   เทพเนียม   ประธานกรรมการ 
  2.3.2  นางสาวนิรมล  นิลพัฒน์        กรรมการ  
  2.3.3  นายประยุกต์   เซ้งซ่องกุ่น   กรรมการ 
  2.3.4  นางศรีนรา           สกาวสุวรรณ   กรรมการ 
  2.3.5 นางสาววิมลรัตน์           หอยสังฆ์  กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบ่งชี้ 2.4  สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  

  2.4.1  นายอํานวย   เทพเนียม  ประธานกรรมการ 
  2.4.2  นางสาวนิรมล   นิลพัฒน์   กรรมการ  
  2.4.3  นายประยุกต์   เซ้งซ่องกุ่น  กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการดําเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ประเมินผล จัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลรายงานผลการดําเนินงาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําประยุกต์ในชีวิตได้ 
 ตัวบ่งชี้ 2 ใช้สื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ 3  มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก 
 ตัวบ่งชี้ 4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ 5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ประกอบด้วย 

1) นางสาวนิรมล   นิลพัฒน์   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวเบญจวรรณ์  เลิศทองคํา  กรรมการ 
3) นางวรวรรณ   ศรีพล   กรรมการ 
4) นางสาวศมนวรรณ   ใจห้าว   กรรมการ 
5) นางสุดา    พลชัย   กรรมการ 
6) นางสุมณฑา   หอยบาง   กรรมการ 
7) นางกาญจนา   มานะศิริ   กรรมการ 
8) นางจิรวรรณ   อิสระพงศ์ไพศาล  กรรมการ 
9) นางสาวภัคมณฑ์กร   ชูแสง   กรรมการ 
10) นางพรพรรณี         ปัญจมาตย์  กรรมการ 
11)  นายโชค           มณีกุล   กรรมการ 
12)  นางสาวสุภาวดี          จันสุก   กรรมการ 
13)  นางพรพรรณ            สัตถาภรณ์  กรรมการ 
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14)  นางสาวศิรินาฏ          อ่อนชื่นจิตร์  กรรมการ 
15)  นางสาวปาจรีย์          จริงจิตร   กรรมการ 
16)  นางสาวเมนิกา  สีสลับ   กรรมการ 
17)  นางสาวนราจันทร์      ศรีสุข   กรรมการ 
18)  นางศรีนรา         สกาวสุวรรณ  กรรมการ 
19)  นางอรยาพร         ไกรเทพ   กรรมการ 
20)  นางวรรณา         ไชยบุตร   กรรมการ 
21)  นางอรอนงค์       เหลียวพัฒนพงศ์  กรรมการ 
22)  นางวัลลี         มณีกุล   กรรมการ  
23)  นางสาวเบญจพร      คงจันทร์   กรรมการ 
24)  นางสาววิไลรัตน์       รอดแข็ง   กรรมการ 
25)  นายอานนท์   คงเฝือ   กรรมการ 
26)  นางสาวรุจิเรข  ฟ้องค้อน  กรรมการ 
27)  นางยลดา               ขุนอินทร์  กรรมการ 
28)  นางสาวนิศารัตน์       ทองย้อย  กรรมการ 
29)  นางสาวภัทรานิษฐ์   อินดํา   กรรมการ 
30)  นายอรรถพงษ์        ทองชุม   กรรมการ 
31)  นางสาววิมลรัตน์      หอยสังฆ์  กรรมการ 
32)  นางสาวนงเยาว์        จริงจิตร   กรรมการ 
33)  นางรุ่งศรี                เพชรฤทธิ์  กรรมการ 
34)  นางสาวกวิตา          เพ็งพาจร  กรรมการ 
35)  นางวิมลทา             บูก้ง   กรรมการ 
36)  นายศรีศักด์ิ            รักษ์สุวรรณ  กรรมการ 
37)  นางสาวเบญจมาศ     แก้วกล้า   กรรมการ 
38)  นางสาวศิรประภา   แช่มช้อย  กรรมการ 
39)  นางสาวขวัญฤทัย   ขวัญอ่อน  กรรมการ 
40)  นางจีรทิปต์     ธนวัฒน์กีรติ  กรรมการ 
41)  นางอัญชลี     เต็มสิริสัมพันธ์  กรรมการ 
42)  นางรัตนา     สวัสดิมงคล  กรรมการ 
43)  นางวันดี      แสงดํา   กรรมการ 
44) นางปิยะภรณ์    ภู่กลาง   กรรมการ 
45)  นางสาวสุจิรา   ทองแจ้ง   กรรมการ 
46)  นายฐานภพ    ทวีศักด์ิ   กรรมการ 
47)  นายกฤตกร    สภาสันติกุล  กรรมการ 
48)  นางจิตติมา   ศรีเทพ   กรรมการ 
49)  นางพิมชนก          ฤทธิ์สมิตชัย  กรรมการ 
50)  นางสาวสุรัสวดี       ละงู   กรรมการ 
51)  นางสาววิภาภรณ์         เจริญฤทธิ์  กรรมการ 
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52)  นางสาวเสาวลี       จริงจิตร                   กรรมการ 
53)  นางสาวฉัตริกาญจน์   บุญรัตน์   กรรมการ 
54)  นางสุดจิต            สุดแป้น   กรรมการ 
55)  นางศรีสุดา           พรหมดนตรี  กรรมการ 
56)  นางอาพร     มากคงแก้ว  กรรมการ 
57)  นายศุภชัย   ทองใบ   กรรมการ 
58)  ว่าท่ี ร.ต.หญิงณิชาภัทร   โกเอ้ียน   กรรมการ 
59)  นายสิทธิพงศ์     จันผลึก   กรรมการ 
60)  นายณรงฤทธิ์   มณีสุวรรณ์  กรรมการ 
61)  นางเชิญพัดชา   อินทรกําเหนิด  กรรมการ 
62)  นายพิชิตพงษ์     ทวีตา   กรรมการ 
63)  ว่าท่ี ร.ต. ศราวุธ   สังข์ทอง   กรรมการ 

 5.คณะกรรมการรวบรวม เอกสาร ตามมาตรฐานท่ี 1 – มาตรฐานท่ี 3   จัดทํารูปเล่มรายงาน
ประจําปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 

 6.1  นางสาวนิรมล   นิลพัฒน์  ประธานกรรมการ 
6.2  นางจีรทิปต์   ธนวัฒน์กีรติ กรรมการ 

   6.3  นางสาววภิาภรณ์              เจริญฤทธิ ์ กรรมการ  
6.4  นางสาวปาจรีย์          จริงจิตร  กรรมการ 

   6.5  นางสาวภัคมณฑ์กร           ชูแสง  กรรมการ 
                      6.6  นางสาวสุจิรา  ทองแจ้ง  กรรมการ  
     6.7  นางสาวเบญจมาศ             แก้วกล้า  กรรมการและเลขานุการ 
  

ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ 
 

สั่ง  ณ วันท่ี 7  มีนาคม    2565 
 
 
   
 

(นายยงยุทธ  ปูขาว) 
             ผู้อํานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 
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คําส่ังโรงเรียนสภาราชินี 2 

ท่ี 54/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   

การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และให้การ
ดําเนินงานกระกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 
ให้สถานศึกษาติดตามการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพแนวใหม่  ระดับสถานศึกษา  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. นายยงยุทธ    ปูขาว   ประธานกรรมการ   
2. นางสาวนิรมล  นิลพัฒน์   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเบญจมาศ  แก้วกล้า  กรรมการและเลขานุการ 
4. นางจีรทิปต์   ธนวัฒน์กีรติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการดังกล่าว ปฏิบัติหน้าท่ีในการติดตามการดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพแนวใหม่ บนพ้ืนฐานความโปร่งใส คุ้มค่า ยึดหลักนิติธรรมและหลัก 
คุณธรรมเน้นการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ ด้วยการประเมินแบบองค์รวม 

 

สั่ง ณ วันท่ี    7   มีนาคม   2565 

 
 
 
 

(นายยงยุทธ  ปูขาว) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 
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แบบกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ท่ีอิงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพม.ตรัง กระบ่ี  

 
โรงเรียน สภาราชินี 2  

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
1. มีความสามารถใน

การอ่าน  การเขียน 
การสื่อสาร และ
การคิดคํานวณ** 

 

1. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

การดําเนินงาน 
- มีการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ให้แก่

นักเรียนโดยบูรณาการผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยและกิจกรรม
ชุมนุมรักการอ่าน แต่ไม่ได้พัฒนาผู้เรียน
เ ป็ นราย บุ คคล เ นื่ อ ง จ า ก ต ล อ ด ปี
การศึกษา 2564 เป็นการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ 

- จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “กวีศรีสยาม” 
โดยมีการจัดนิทรรศการประวัติสุนทรภู่
และผลงานในรูปแบบออนไลน์ ตอบ
คําถามวันสุนทรภู่ออนไลน์ผ่าน Google 
from 

- จั ด กิ จ ก ร รมวั นภ าษา ไทยรู ปแบบ
ออนไลน์ เช่น ประกวดคัดลายมือ ตอบ
คําถามวันภาษาไทยผ่าน Google from  
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok หัวข้อ
อ่านข่าวสั้น ทันเหตุการณ์ 

- มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยท่ี
เน้นให้ผู้เรียนเป็นสําคัญผ่านกิจกรรมท่ี
หลากหลายและการประเมินตามสภาพ
จริงหลายรูปแบบ โดยครูจะสอดแทรก
ข้อสอบของการทดสอบระดับชาติ (o-net) 
ให้นักเรียนท้ายบทเรียน เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคุ้นชินกับข้อสอบด้วย 

- กิจกรรมค่ายต้นกล้าภาษาไทยไม่ได้
ดําเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

- กิจกรรม อ่าน
คล่อง-เขียนคล่อง 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

- กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
“กวีศรีสยาม” 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

- กิจกรรมค่ายต้น
กล้าภาษาไทย 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 

- ติดตามผลการพัฒนาการอ่านการเขียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองอย่างสมํ่าเสมอ 

แนวทางการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมพูนความรู้ผ่าน

ระบบออนไลน์ เ พ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงข้ึน 
 

2. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระ 
คณิตศาสตร์ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการ

คิดคํานวณโดยดําเนินกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์บูรณาการ
การจั ดการเรี ยนการสอนในรายวิ ชา
คณิตศาสตร์และกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 

- มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียน
เป็นสําคัญ ส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์
ให้แก่นักเรียนด้วยกระบวนกหลากหลาย มี
การประเมินผลตามสภาพจริง 

-  ครูผู้สอนมีการสอดแทรกข้อสอบของการ
ทดสอบระดับชาติ (o-net) ให้นักเรียนท้าย
บทเรียน 

- กิจกรรมส่ ง เสริ ม ทักษะนัก เรี ยน ด้ าน
คณิตศาสตร์และค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ควรมีการบันทึกผลการพัฒนาทักษะการ

คิดคํานวณของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนได้ อย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
- ดําเนินการพัฒนานักเรียนด้านการคิด

คํานวณอย่างต่อเนื่อง 
 

- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

- กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะนักเรียนด้าน
คณิตศาสตร์ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

- กิจกรรมค่าย
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนเรียนภาษาอังกฤษโดย

เจ้าของภาษาผ่านระบบออนไลน์ 
- ครูจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้กระบวนการคิด ผ่านกิจกรรม 
Active Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและฝึกการใช้ภาษากับ
เจ้าของภาษา 

- ครูผู้สอนมีการสอดแทรกข้อสอบของการ
ทดสอบระดับชาติ (o-net) ให้นักเรียนท้าย
บทเรียน 

- กิจกรรม Morning English เป็นกิจกรรม
ให้ความรู้ภาษาอังกฤษตอนเช้าหน้าเสาธง 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ  
( English  Friday) และกิจกรรมการเข้า
ค่ายภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ( English & 
Chinese Camp) ไ ม่ ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ดําเนินการพัฒนาให้นักเรียนสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได้ 
แนวทางการพัฒนา 
       - จัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน 

 - กิจกรรมพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

 - กิจกรรม English 
Morning ส่งเสริม
ศักยภาพด้านภาษา 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 - กิจกรรม English 
Friday 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 
 กิจกรรมการเข้าค่าย

ภาษาอังกฤษ- 
ภาษาจีน ( English 
& Chinese Camp) 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 4. โครงการจัดหาสื่อ
การเรียนรู้วัฒนธรรม
จีน 
 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรม การ

สื่อสารภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์ 
- ครูจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้กระบวนการคิด ผ่านกิจกรรม 
Active Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาจีน 
 

 



68 

 

 
 

มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
 - กิจกรรมค่ายต้น

กล้าพันธุ์มังกร 
� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

- นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนทุกคน ได้
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายต้นกล้าพันธุ์มังกรเพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะการใช้
ภาษาจีน 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ดําเนินการพัฒนาให้นักเรียนสื่อสารด้วย

ภาษาจีนในชีวิตประจําวันได้ 
แนวทางการพัฒนา 
       - จัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน  

 
 5. โครงการห้องสมุด

มีชีวิต 
� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- จัดกิจกรรมสาระน่ารู้จากห้องสมุดและ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ
ออนไลน์ บูรณาการสอดแทรกในรายวิชา
ห้องสมุดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

-  นักเรียนทุกคนได้รับเกร็ดความรู้ 
ประสบการณ์ รับรู้ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์และความสนุกสนาน 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

แนวทางการพัฒนา 
- ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบ

ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีในการ

ค้นคว้าหาความรู้ ติดตามข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
2. มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี 
วิจารญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา** 

1. กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาไอเอส 
 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

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

เรียนรู้การทําโครงงานในวิชา ไอเอส ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ

นักเรียนอย่างหลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา 

- สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพตาม
สนใจและความถนัดเพ่ือนําความรู้ท่ีได้มา
ต่อยอดสร้างนวัตกรรม 

 2. กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม 
  

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกห้องเรียนได้เรียนรู้ เทคนิค

วิธีการเรียนแบบโครงงานโดยครูท่ีปรึกษา
จัดการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูม  

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงประเด็นท่ี
เลือกทําโครงงานนั้นเกิดข้ึนมาจากความ
สนใจและความคิดริเริ่มของผู้ เรียนเอง 
เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มท่ีลง
มือปฏิบัติงานจริง 

- นักเรียนทุกห้องมีการเตรียมความพร้อมใน
การดําเนินการโครงงานคุณธรรม หนึ่ง
ห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม  

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- จัดเวทีนําเสนอหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน

คุณธรรมผ่านระบบออนไลน์ในช่องทางท่ี 
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น นักเรียนต่างห้อง 
ผู้ปกครอง ผู้สนใจอ่ืนๆ สามารถเข้าชมได้ 

แนวทางการพัฒนา 
- นําผลท่ีได้จากการจัดทําโครงงานคุณธรรม

ห้องเรียนมาสะท้อนวิธีการคิดวิเคราะห์ 
คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ  อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบ 
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3. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

ผลการดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็น
สําคัญผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายและการ
ประเมินตามสภาพจริงหลายรูปแบบ  

- ครูสอดแทรกข้อสอบของการทดสอบ
ระดับชาติ (o-net) ให้นักเรียนท้ายบทเรียน  

- นักเรียนกลุ่มสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โดยการ
เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ใน
ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 

- นักเรียนกลุ่มสนใจระดับชั้นม.ต้น เข้าร่วม
กิจกรรมพลังงานสะอาดเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน ตระหนักถึงความสําคัญของ
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาดเพ่ือ
อนาคตท่ียั่งยืน 

- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษ 
ม. ต้น และ ม.ปลายและกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมและบริการส่งเสริมให้
ผู้ เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ไม่ได้
ดําเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ดําเนินการพัฒนานักเรียนด้านการคิดและ

แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริม สนับสนุนด้านงบประมาณในการ

จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์สําหรับค้นคว้าทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน 
- รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 

- กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

- กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

- กิจกรรมค่ายเรียนรู้
พลังงานสะอาดระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

- กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์  
ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
และ ม.ปลาย 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

- กิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมและ
บริการส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
- เปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ

ท่ีหลากหลาย 
 

4. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

ผลการดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็น
สําคัญผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายและการ
ประเมินตามสภาพจริงหลายรูปแบบ  

- ครูสอดแทรกข้อสอบของการทดสอบ
ระดับชาติ (o-net) ให้นักเรียนท้ายบทเรียน  

- กิจกรรมเสริมสร้างอัจฉริยะภาพ  กิจกรรม
ค่ายสหวิทยาการสังคมศึกษา และกิจกรรม
สังคมทัศนศึกษา ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ดําเนินการพัฒนานักเรียนด้านการคิด

อย่างมีวิจารญาณและแก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน 
- เปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ

ท่ีหลากหลาย 
 

- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

 

-กิจกรรมเสริมสร้าง
อัจฉริยะภาพ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

- กิจกรรมค่ายสห
วิทยาการสังคมศึกษา 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

- กิจกรรมสังคมทัศน
ศึกษา 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

5. กิจกรรมชุมนุม 
 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการ

คิ ด วิ เ ค ร า ะห์ ผ่ า น กิ จ ก ร ร มชุ ม นุ ม ท่ี
หลากหลาย ผ่านระบบออนไลน์ 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมชุมนุม 
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แนวทางการพัฒนา 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิ เ ค ร าะห์  คิ ดอย่ า ง มี วิ จ า รญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาบูรณาการผ่าน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

3. มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

1. กิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชา  
ไอเอส 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้การทําโครงงานใน

รายวิชาไอเอส โครงงานคุณธรรม 
โครงงานบูรณาการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
และสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนได้
สร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานในทุกๆกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- มีการพัฒนาผลงาน/ชิ้นงานสู่นวัตกรรม 

สามารถนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เผยแพร่ผลงานได้ 

แนวทางการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวสะเต็ม

ศึกษาผนวกกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลงาน
ให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งข้ึน 
 

2. โครงงานคุณธรรม  � ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 
3. กิจกรรมการ
เรียนรู้โครงงาน
บูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

4. มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

1. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- นั ก เ รี ยน ทุกคน มี  E-mail โ ด เมนของ

โรงเรียน สามารถใช้เทคโนโลยี ห้องเรียน 
google classroom และแอปพลิ เคชั่ น
ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ในการเรียนการ
สอนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึง
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตลอดปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ทุกรายวิชา 

- นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้น ข้อมูลจาก
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างสรรค์
ผลงานของตนเองและนําเสนอได้  
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- ครูทุกคนให้คําปรึกษา เพ่ือให้นักเรียนมี

ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีบน
พ้ืนฐานของคุณธรรม 

- นักเรียนชั้นม.6 สามารถผลิต portfolio 
ของตนเองเพ่ือนําไปสมัครเข้าศึกษาต่อได้ 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี 

ข้ันสูง เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน เช่น 
การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แนวทางการพัฒนา 
- จัดอบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

ความสามารถในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ 
 

5. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา** 

1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- ครูผู้ สอนทุกคน มี โครงการสอนและ

แผนการสอน ท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ตรง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ท่ีกําหนด  

- ครูมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ออกแบบ
การเรียนรู้ด้วยวิธีท่ีการหลากหลาย มีการ
จัดการเรียนรู้ ท่ี เน้นผู้ เรียนเป็นสํ า คัญ  
ลงมือปฏิบัติจริงเน้นทักษะกระบวนการคิด 
และใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายสําหรับ
นักเรียนท่ีมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ 
การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์และใช้
แอพพลิเคชั่นต่างๆในการเรียนรู้ เพ่ือให้
นักเรียนเกิดความสนุกกับการเรียน ส่วน
นักเรียนท่ีไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ครู
มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
เอกสารใบงาน ใบความรู้ต่างๆ สําหรับ
นักเรียน On-hand มีการรับส่งเอกสาร
พร้อมท้ังวัดและประเมินผล 

- ครูมีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย มีกระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ ใช้การประเมินท่ีเน้นคําถามเชิง

2. โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

3. โครงการค่าย
ห้องเรียนพิเศษ  
วิทย์ – คณิต 
 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

4. โครงการ SMILE  
No  Zero  ลด 0 ร 
มส. 
 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

5. โครงการเพชร
มุจลินท์ 
 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

6. โครงการติวเข้ม 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 
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วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าพร้อม
ท้ังวัดพฤติกรรมนักเรียนในทุกด้าน  มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ความรู้ทักษะ
ท่ีจําเป็นตามหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมาย
ทุกตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้  

- มี การจั ด ติ ว เ ข้ มสํ าห รั บนั ก เ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3และ 6 ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงข้ึน 

- ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการโดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการรายการต่างๆ ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์และออนไซต์ 

- มีโครงการเพชรมุจลินท์ ให้ทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3.75 ข้ึน
ไป ซ่ึงในปีการศึกษา 2564 มีจํานวน
ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.75 ข้ึนไป 
จํานวนมากเกิน เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 
2564 ไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กํ า ห น ด  แ ต่ เ ม่ื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ปี
การศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลดลง ท้ังนี้เนื่องมาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ไ ม่ เ อ้ือ อํานวย ต่อการปฏิ บั ติ
โครงการ/กิจกรรมได้อย่างเต็มท่ี การ
สื่อสารกับผู้ เรียนก็มีอุปสรรค เกิดจาก
สาเหตุต่างๆ เช่น อุปกรณ์ในการสื่อสารไม่
พร้อมใช้งาน สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่
เสถียร และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง 
แม้สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามกรอบ 
SMILE  No  Zero  เพ่ือแก้ปัญหานักเรียน
ติด  0 ร  และ มส.ก็ยังมีนักเรียนท่ียังติด 
0 ร  และ มส อีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงทาง
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
โรงเรียนกําลังแก้ปัญหาให้นักเรียนกลุ่มนี้
อย่างต่อเนื่อง 

- โครงการค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทย์ – คณิต
ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  

 ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนควร
ไ ด้รับความร่ วม มือจากทุกฝ่ าย  เช่น 
นักเรียน ครูประจําวิชา ครู ท่ีปรึกษา 
ผู้ปกครองในการติดตามการเรียนของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
- สอนเสริมและแก้ปัญหา 0 ร มส ในทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ท า งการ เ รี ยน ให้ สู ง ข้ึน  ในรู ปแบบ ท่ี
หลากหลาย  เช่ น  จั ดสอน เสริ ม เ พ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนท่ี
สนใจผ่านทางระบบออนไลน์ จัดสอนซ่อม
เสริมเ พ่ิมพูนศักยภาพให้นักเรียน ท่ี มี
ผลสัมฤทธิ์ ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย จัดสอน
เพ่ิมเติม (เรียนซํ้า) กรณีนักเรียนมีผลการ
เรียนไม่ผ่าน  
 

6. มีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 

 

1. โครงการ
พัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- กลุ่มสาระการงานอาชีพจัดการเรียนรู้

เก่ียวกับอาชีพรายวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติมให้กับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ เ รี ยน โดยให้
นักเรียนเลือกเรียนวิชาชีพตามความสนใจ
อย่างน้อย 1 อาชีพ 

- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

- กิจกรรมค่ายเปิด
โลกกว้างทางอาชีพ  
และ อบรม 108  
อาชีพ 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
- กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ (แข่งขัน
ทักษะ) 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

- ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็น
สําคัญผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายและการ
ประเมินตามสภาพจริงหลายรูปแบบ  

- กิจกรรมค่ายเปิดโลกกว้างทางอาชีพ  และ 
อบรม 108  อาชีพและกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ (แข่งขันทักษะ)
ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

- นักเรียนทุกคนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต มีจิต
สาธารณะในการทํางานเพ่ือสวนรวม มี
ความสุขในการทํากิจกรรมและการเรียนรู้
ในเรื่องท่ีตนสนใจ 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- จัดกิจกรรมท่ีสร้างเสริมให้นักเรียนมี

คุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพ
ของตน มีทักษะการดําเนินชีวิต  

แนวทางการพัฒนา 
- จัดให้มีหลักสูตรท้องถ่ินหรือการเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาชาวบ้านบูรณาการในชั้นเรียน 
 

 2. กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ 
นักเรียนระดับชั้น  
ม.3 และ ม.6 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น ไ ด้ รั บ ก า ร แ น ะแนว

การศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพ โดย
ใ ช้  Application ท า ง  Social media 
เ พ่ื อ ให้ ข้ อ มูลการ ศึกษา ต่อแล ะการ
ประกอบอาชีพ ท้ังในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวมท้ังประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เข้ามาให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์ 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- จัดกิจกรรมท่ีสร้างเสริมให้นักเรียน ค้นพบ

ศักยภาพของตน มีทักษะการดําเนินชีวิต 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม 



77 

 

 
 

มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญหา รู้จักคิด 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ 

แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาในสาขาอาชีพท่ี

ตนเองถนัด สามารถใช้ประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ 

 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
1.มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษา
กําหนด** 
 
 

1. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
(องค์การสภา
นักเรียน) 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- เปิดโอกาสให้นักเรียนต้ังทีม เพ่ือสมัครเป็น

ผู้แทนสภานักเรียน มีการรณรงค์หาเสียง
เลือกต้ังผ่านระบบออนไลน์ และนักเรียน
ทุ ก ค น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง
คณะกรรมการสภานักเรียนประจํ า ปี
การศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
- ครูผู้สอนทุกคนดําเนินการบูรณาการสร้าง

เสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสง ค์  มี จิ ตสํ านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  
ยึดปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม 12 ประการ 
ส่งเสริมท้ังดนตรี กีฬา ต่อต้านยาเสพติด 
ในคาบโฮมรูมและรายวิชาท่ีสอน ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

- ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับ ผู้บริหาร
ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณลักษณะท่ีดีงามแก่นักเรียนทุกคนผ่าน
ระบบออนไลน์ ในรูปแบบห้องเรียน และ
รวมระดับชั้นตอนเช้าก่อนเข้าเรียนทุกวัน  
- ครูทุกคนสอดแทรกความรู้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในห้องเรียนโดยมี
การบูรณาการผ่าน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

2. โครงการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

3. โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

4. โครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 
5. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

6.  โครงการประชุม
ผู้ปกครอง           

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

7.โครงการธนาคาร
โรงเรียน 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

8.โครงการเสริมสร้าง
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยม
หลักของคน  ไทย
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
9. กิจกรรมโฮมรูม � ปฏิบัติ 

� ไม่ได้ปฏิบัติ 
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้

เรียนรู้ เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และ ค่ านิ ยมหลั กของคน   ไทยผ่ าน
กระบวนการลูกเสือ 

- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล คักกรองด้วย
กระบวนการของระบบดูแลนักเรียน ผ่าน
ครูท่ีปรึกษา เพ่ือดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม 
พัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหา โดยเฉพาะ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด 

- นักเรียนกลุ่มสนใจ เข้าร่วมการประกวด
โ ค ร งก า ร  To Be Number One Idol 
จังหวัดตรัง 

- โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ธนาคาร
โ ร ง เ รี ยน  ไม่ ได้ ดํ าเนินการเนื่ อ ง จ าก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ส่งเสริมความเป็นแบบอย่างในการนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

- ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
แนวทางการพัฒนา 

- ดําเนินการกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียน
เรียนท่ีทําความดี 

-  

10.  โครงการ To 
Be Number One 
 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

2. ความภูมิใจใน
ท้องถ่ินและความ
เป็นไทย 

1. กิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน สอดแทรกการปลูกจิตสํานึกความ
เป็นไทย มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรรม
และการต้านทุจริตในชั้นเรียน 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนาผ่านระบบออนไลน์ตามท่ีหน่วยงาน
ต่างๆ จัดข้ึนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 

2. กิจกรรมบูรณาการ
วันลอยกระทง 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 
3. กิจกรรมหน้าเสา
ธงทุกวัน 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
-  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ทุกวันในช่วงท่ีโรงเรียนเปิดทําการเรียน
การสอนแบบ On Site 
- กิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทงและ 

ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

สอดคล้องกับบริบทในท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
- จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการ

หลักสูตรท้องถ่ิน 
 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 
 

1. กิจกรรมสภา
นักเรียน 
 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยการจัดกิจกรรมเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนทุก
คนได้มีส่วนร่วม ยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต่างผ่านระบบออนไลน์ 

- ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน
ให้เป็นท่ียอมรับสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ในพหุวัฒนธรรม 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ปลูกฝัง  ถ่ายทอด และส่งเสริมให้นักเรียน

มีวิถีชีวิตแห่งประชาธิปไตย 
แนวทางการพัฒนา 

- จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

 

2. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

3. กิจกรรมหน้าเสา
ธง 
 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

4. สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต
สังคม** (ต้องสูงกว่า
เป้าหมาย) 

1. โครงการ
พัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา 
พลศึกษา 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
- กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

- ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็น
สําคัญผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายและการ
ประเมินตามสภาพจริงหลายรูปแบบ  

- ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการ
ออกกําลังกายตามศักยภาพของตนเอง 
ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนักเรียนถ่าย
คลิปวิดิโอส่งครูผู้สอน 

- ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ มีน้ําหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

- ให้ความรู้และปฏิบัติตนตามมาตรการ
ต่างๆในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 19 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นักเรียน ผู้ปกครองท่ี

ยังมีความกังวลในการดูแลสุขภาพใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

แนวทางการพัฒนา 
จัดอบรมเก่ียวกับการดูแลสุขภาพนักเรียน 
หรือ การประสานความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมาให้ความรู้แก่
นักเรียนและตรวจสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน 
 

- กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
เพ่ือความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

- กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

2. โครงการการ
แข่งขันกีฬาและกรีฑา
ระหว่างคณะสี 

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 

3. โครงการ
พัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ผ่านระบบออนไลน์ 

- ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็น
สําคัญผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายและการ
ประเมินตามสภาพจริงหลายรูปแบบผ่าน
ระบบออนไลน์   
 
 
 
 

- กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมสุนทรียภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

- กิจกรรมค่ายอบรม
เทคนิคการรํา ระบํา
กองกอย  

� ปฏิบัติ 

� ไม่ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการ

เรียนรู้ ให้ เพียงพอเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดนตรี 
ศิลปะ และนาฏศิลป์ 

แนวทางการพัฒนา 
- ดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุนทรียภาพ

อย่างต่อเนื่อง  
 

 4. กิจกรรมคัดกรอง
ภาวะสุขภาพจิตและ
ความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้เรียน
  

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
-  ครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน 

คัดกรองภาวะสุขภาพจิตและความฉลาด
ทางอารมณ์ของผู้เรียน EQ ,SDQ  ใน
ระบบสารสนเทศ E-SCHOOLผ่านระบบ
ออนไลน์ของโรงเรียน 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- นําผลท่ีได้จากการคัดกรองพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง 
- ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง

เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา 

- ประสานความร่วมมือระหว่างครูและ
ผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
1. มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน** 

1. โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 

พันธกิจ ท่ีกําหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 
2562-2566)  

- โรงเรียนได้ดําเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2564-2565 ซ่ึง
พบว่ามีหลายกิจกรรม/โครงการท่ี
วางแผนจะดําเนินในปีการศึกษา 2564
แล้วไม่ได้ดําเนินการตามแผน 
ท่ีวางไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

- มีการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2564 เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ในลักษณะ
การบูรณาการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมท้ังจัดทํา
แผนปฏิบัติการงบประมาณ 2565 ท่ีมี
กรอบการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- มีการทบทวนเป้าหมายวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของฝ่ายงานย่อย 
แนวทางการพัฒนา 

- ดําเนินงานตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ และมีการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงาน 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา** 

1. โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 
 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจําปี นําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย
ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน โดยกระบวนการ PDCA 

- ดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาน ศึกษา เ ป็น ตั ว ขับ เคลื่ อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

- มีการทบทวนนมาตรฐานการศึกษาของ
ส ถ าน ศึ กษา  พร้ อ ม ท้ั ง กํ า หนด ค่ า
เป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2564  

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- สร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกฝ่าย

ในการขับเคลื่อนระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- กํากับติดตามการรายงานผลการปฏิบัติ
โครงการตามมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
- จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแก่บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
 2. กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการ

สถาน ศึกษา  เ พ่ื อ ร่ ว ม กันว า ง แผ น 
ปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความ
พร้อมการเปิดเรียนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
แนวทางการพัฒนา 

- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง บน
พ้ืนฐานความปลอดภัย 

 
3. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 
 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- สถานศึกษามีการประชุมผู้ปกครอง

ประจําภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 
2564 โดยใช้ ระบบออนไลน์ ผ่ าน
ช่องทาง Facebook Live และช่อง You 
Tube ของโรงเรียน ซ่ึงผู้ปกครองให้
ค ว ามร่ ว ม มือ เ ป็นอย่ า ง ดี  สํ าห รั บ
ผู้ปกครองท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถ
รับทราบการดําเนินงานของสถานศึกษา
ย้อนหลังผ่านช่องทางดังกล่าวได้ 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง

เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
- ผู้ปกครองทุกคนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
 4. โครงการพัฒนา

ระบบปฏิบัติงาน
สํานักงานบุคคล 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- สถานศึกษาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ

สําหรับอํานวยความสะดวกแก่บุคลากร
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนรอบด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- สํารวจความพึงพอใจผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย

เก่ียวกับการบริการวัสดุอุปกรณ์ในการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

แนวทางการพัฒนา 
- ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
ในสถานศึกษา 

 

5. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ทํางานและบริการ
องค์กร(ฝ่ายกิจการ
นักเรียน) 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

6. โครงการพัฒนา
ระบบปฏิบัติงาน
สํานักงานงบประมาณ 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

7. โครงการพัฒนา
ระบบปฏิบัติงาน
สํานักงานวิชาการ
และงานวัดผลฯ 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

8. โครงการส่งเสริม
สุขภาพสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอนามัย
โรงเรียน 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- สถานศึกษามีเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์

ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้บริการท่ีห้อง
พยาบาลของโรงเรียน 

- จัด เตรียมอุปกรณ์หน้ ากากอนา มัย 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ ชุดตรวจ 
ATK ไว้บริการนักเรียนและบุคลากร 
กรณีท่ีนักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค

โควิด 19 ให้เพียงพอบนพ้ืนฐานแห่ง
ความพอเพียง  

แนวทางการพัฒนา 
- จัดเตรียมนักเรียนแกนนําด้านสุขภาพ 

อย่างน้อย ห้องเรียนละ 2 คน เป็นจิต
อาสา ทําหน้าท่ี ดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง
คัดกรองสุขภาพ และงานอนามัย
โรงเรียน  
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
9.  โครงการจ้างครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาองค์กร 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- สถานศึกษามีการทําสัญญาจ้าง ครูอัตรา

จ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้าง ยาม 
เจ้าหน้าท่ี ตามเวลาท่ีกําหนด มีการดูแล
อํานวยความสะดวกเก่ียวกับสวัสดิการ
ต่างๆ เ พ่ือเป็นขวัญ กําลังใจในการ
ทํางาน 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- อบรม เ ส ริ ม ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์ให้ แ ก่ บุคลากรอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมในบุคลากรได้อบรมพัฒนา 

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
10. โครงการงาน
ประชาสัมพันธ์  

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์การ

ดําเนินกิจกรรมด้านต่างๆ รวมท้ังการ
แจ้งข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่องทาง ท่ี
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์โรง เรียน  
Facebook ของโรงเรียน  LINE Open 
Chat ขอ งแ ต่ ล ะ ร ะ ดั บชั้ น  เ พ่ื อ ใ ห้
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ทราบถึงการ
ดํา เนินงานของโรง เรี ยน  และเ ป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารผู้ปกครอง 
นั ก เ รี ยน ในสถานการ ณ์ ปั จ จุ บั น ท่ี
นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ 

- มีการจัดทํามุจลินท์สารประชาสัมพันธ์
ทุกสัปดาห์ 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- พัฒนาระบบการสื่อสารของงาน

ประชาสัมพันธ์โดยประสานความร่วมมือ 
ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือสร้างความศรัทธา
และชุมชนให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษา 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
แนวทางการพัฒนา 

- ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
ของสถานศึกษาให้หน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอกทราบ 
 

3. ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1.จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาปี
การศึกษา 2564 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้

กระบวนการ PDCA ผู้บริหาร คณะครู 
และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมกัน
วางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพของผู้เรียน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคน 
ท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข 

- ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงใน ปีการศึกษา 
2564 มีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ มีนักเรียนบางส่วนท่ีไม่
มีอุปกรณ์สําหรับเรียนออนไลน์ ซ่ึงทาง
โรงเรียนได้ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ให้
นักเรียนตามความเหมาะสม เช่น การ
มอบโทรศัพท์มือถือเพ่ือใช้ในการเรียน
ให้แก่นักเรียน การจัดทําเอกสาร on-
hand สําหรับนักเรียนท่ีไม่สะดวกในการ
เรียนออนไลน์ 

- ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์  มีการนิเทศภายในอย่าง
สมํ่าเสมอ       

- มีเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนได้รับการ
ดูแลอย่างท่ัวถึง ใกล้ชิดเป็นรูปธรรมโดย
ผ่านข้ันตอนระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมนักเรียนทุกคน 

2.จัดทําหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
- การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) วิทยาลัยสารพัดช่าง โครงการ
ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษา ปลดล็อค 
ปรับเปลี่ยนเปิดกว้าง สําหรับ ปีการศึกษา 
2564 นักเรียนไม่ได้ เรียนหลักสู ตร
วิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ
สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพดําเนินการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

- โ ร ง เ รี ยน มีหลั กสู ต รสถาน ศึกษา ท่ี
สอดคล้ อ ง กับหลั กสู ต ร แกนกล า ง
การ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน พุทธ ศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)   

- มีการประเ มินการใช้หลักสู ตรของ
สถานศึกษา และดําเนินการพัฒนา
ผู้เรียนรอบด้าน  

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- บริบทโรงเรียนอยู่ในชุมชนเมือง ควร

ดําเนินการจัดทําหลักสูตรท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 

- การจัดทําหลักสูตรท้องถ่ิน/บูรณาการ  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น ไ ด้ รั บ โ อ ก า ส ท า ง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

-  
3.การจัดทําหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต , ภาษาจีน 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนทุกคนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา โดย
นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาจีน มุ่งเน้น
ใ ห้ นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น มี ส ม ร ร ถ น ะ สู่
มาตรฐานสากล  

4. โครงการส่งเสริม
ความรู้สู่ความเป็นเลิศ
วิทยาศาสตร์ 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

5. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทักษะภาษาจีน 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ในระดับภาคใต้  ได้รับรางวัล
ดังนี้ 
1. ได้ลําดับท่ี 3 จากท้ังหมด 19 ทีม 

ร ะ ดั บ เ ห รี ย ญ เ งิ น  ใ น ส า ข า
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ ม. ต้น   

2. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ปลาย เรื่อง  กล่องดับกลิ่น
รองเท้า ได้ระดับเหรียญเงินของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

3. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
แผ่นกันกระสุนจากเกล็ดปลา ได้
ระดับเหรียญเงิน 

- นักเรียนเ ข้าร่ วมการแ ข่ง ขัน ทักษะ
วิชาการภาษาจีน ได้รับรางวัลดังนี้ 
1. รางวัลชมเชยเหรียญเงิน  ระดับ  

ม. ปลาย โครงการประกวดแข่งขัน
ทักษะภาษาและวัฒนธรรมจี น 
ระดับประเทศ จัดโดยโรงเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ก้าวหน้า 
อาจารย์ไห่หยาง  

2. รางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาจีน  รายการแสดง
ความสามารถด้านศิลปะการร่ายรํา
แบบจีน  จัดโดยสถาบันขงจื่อภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนศักยภาพ

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
แนวทางการพัฒนา 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย
เ พ่ือให้ผู้ เรียนทุกคนสามารถค้นพบ
ความสามารถ ความถนัดของตนเอง 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- ครูทุกคนเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา

ตนเองให้มีความรอบรู้ทางวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

- ครูยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน  
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดการ

เรียนสอนอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ 
ติดตาม กํากับดูแล ผ่านระบบออนไลน์
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการ
สอน 

- ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบั ติ (Active learning)  ให้ผู้ เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือ
นําไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงและคงทน เน้น
ทักษะการคิด 

- โ ร ง เ รี ยน ไ ด้ ดํ า เนิ นกา ร ขับ เคลื่ อน
กระบวนการ PLC โดยมีการจัด ทํา
แผนการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มี
การสร้างทีมงาน PLC ของโรงเรียน โดย
การกําหนดคาบ PLC ไว้ในตารางสอน
ของครูทุกคนเพ่ือให้ครูได้ร่วมกันหาวิธี
แก้ปัญหานักเรียนหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการสอน ให้ประสบความสําเร็จ 

- ครู ทุ กคนใช้ สื่ อการ เ รี ยนการส อน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  และมีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
การสอนท่ีใช้ 

- ครูทุกคนมีห้องเรียนออนไลน์ google 
classroom และดําเนินการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ ตลอด  
ปีการศึกษา 2564 
 

2. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)  

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

3. กิจกรรมการนิเทศ
ติดตามแบบ
กัลยาณมิตร โดยใช้
กระบวนการ  PLC 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) ท้ังภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 

- ส่งเสริมครูเข้าคัดเลือกครูดีใจดวงใจ ครู
ดีเด่น ครูคุรุสดุดี เป็นต้น 

 แนวทางการพัฒนา 
- มีการดําเนินการพัฒนาตนเอง

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

- มีการกํากับติดตามและอํานวยความ
สะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

-  
5.จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ และ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1. กิจกรรมพัฒนา
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้  
 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร สนั บ สนุ น  สื่ อ  ที วี  

ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนออนไลน์  ตลอดจนมี
การจัดแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล 
เ ช่ น ห้ อ ง ส มุ ด  ห้ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ   

- โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าอาศัย มี
การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียน ปรับปรุงพ้ืนท่ีต่างๆ ใน
อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสํานักงานให้เหมาะสมต่อสภาพการ
เรียนรู้ ปลอดภัยและทันสมัยในยุคการ
ใช้สื่อ ICT  

- โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์
รอบบริ เวณโรงเรียนเ พ่ือให้ มีความ
สะอาดร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย 
 
 

 2. กิจกรรมปรับปรุง
ภูมิทัศน์บรรยากาศใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
- โรงเรียนมีการปรับปรุงห้องเรียนให้มี

ความพร้อม มีการจัดทําป้ายนิเทศ จัด
สภาพบรรยากาศห้องเรียนต่างๆ เตรียม
ความพร้อมในการเปิดเรียนแบบออน
ไซต์ 

- โรงเรียนมีการจัดทําแผนป้องกัน และจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของเชื้อวัสโคโรนา 
2019 ครูต้องปลอดภัย เด็กต้องได้เรียน 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- การพัฒนาบรรยากาศห้องเรียนพิเศษให้

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน

ป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยท่ีเกิดข้ึน
ทุกปี 

- จัดทําแผนป้องกันอุบัติภัย 
แนวทางการพัฒนา 

- จัดหางบประมาณในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีความปลอดภัย 

 
6.จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- ผู้บริหารส่ ง เสริมให้ครู ทุกคนใช้ สื่ อ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้
ห้องเรียน google classroom มีการ
สร้างอีเมล์โรงเรียนให้แก่คณะครูและ
นักเรียนทุกคน มีการขยายสื่อเทคโนโลยี
เ พ่ื อ เ อ้ื อ ต่อการ ใช้  ICT ทุก มุมของ
โรงเรียน นอกจากนี้ยังขยายสัญญาณ 
WIFI สําหรับการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ค้นคว้า เพ่ือเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ แหล่ง
สืบค้นข้อมูล และติดต้ังระบบ CCTV 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อวัสโคโรนา 2019   
 

2.โครงการพัฒนา
เครือข่ายระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
- มี ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ บ ริ ห า ร ข้ อ มู ล

สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ผ่านระบบ 
My office และใช้เทคโนโลยี จัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ DMC จัดทํา
ข้อมูล B - OBEC , P- OBEC, SGS ,EGP, 
e-budget ช่วยเก็บข้อมูล อาศัยความ
ร่ วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ าย มีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดระบบ
สารสน เทศ ให้ เ ป็ นหมวดห มู่  และ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

- มี การ ใช้ ร ะบบกลุ่ ม  LINE โ ร ง เ รี ยน
สําหรับคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- มีการใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
ออนไลน์  (E-School) ในการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียน ซ่ึงประกอบไป
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
ติดตามพฤติกรรมนักเรียน ระบบงาน 
สารบรรณต่างๆ เพ่ือลดการใช้กระดาษ 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- การซ่อมแซม บํารุงอุปกรณ์การใช้งาน

อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
แนวทางการพัฒนา 

- มีการประเมินช่องทางการใช้สื่อท่ี
หลากหลาย 
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มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   

มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและ
สามารถนํา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมี

วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
เช่น Active Learning การสืบเสาะ 5E 
7E การบูรณาการสะเต็มศึกษาโดยเน้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติจริงในรูปแบบออนไลน์ 

- ครู ทุ กคนจั ด กิ จกร รม ท่ี เ น้ น ทั กษะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด  บู ร ณ า ก า ร ผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ  

- ครูทุกคนรับการนิเทศแผนการจัดการ
เรียนรู้และนําผลการนิเทศไปปรับปรุงใน
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ

จริงจากกระบวนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนนําไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคต 

แนวทางการพัฒนา 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- การนิเทศติดตามโดยใช้กระบวนการ 

PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ส่งผล
ให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สูงข้ึน 

 
 
 
 
 

2. โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางการ
เรียนของ 8 กลุ่ม
สาระ 
 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของ 8 กลุ่ม
สาระ 
 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

ทันสมัย ในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ผนวกกับการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ จ า กแหล่ ง เ รี ย น รู้ ท่ี
หลากหลาย เช่น Google Classroom, 
YouTube ตลอดจนการใช้สื่ อสั งคม
อ อ น ไ ล น์ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์   เ ช่ น 
Facebook, Line, Messenger  google 
site ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือ
บทเรียนได้ตลอดเวลา  

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีท่ี

หลากหลาย ในยุคการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลิตสื่อ

เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี
ทุกเวลา 

- จัดอบรมให้ความรู้ครูเก่ียวกับสื่อ
ออนไลน์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

2. โครงการ
สนับสนุนการผลิตสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

3 มีการบริหาร
จัดการเรียนเชิงบวก 

1. กิจกรรมการเรียน
การสอนของครู 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียนทุกคน 
- ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนทุกคน 
- ครูมีการเยี่ยมบ้านออนไลน์นักเรียน 

ทุกคน 
ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 

- ครูมีการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้โดยใช้
วินัยเชิงบวก ทําให้นักเรียนมีความสุข 
ในการเข้าเรียนออนไลน์ 

แนวทางการพัฒนา 
- จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้สอดคล้อง

ตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. กิจกรรมโฮมรูม � ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนําผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

 1. กิจกรรมการวัดผล
ประเมินผล 

  
 
 
 
 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- ครูทุกคน มีการออกแบบการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง มี ข้ันตอน
อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและผล
การเรียนรู้ ในรายวิชานั้นๆ 

- ครูทุกคนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล การประเมินตนเอง 
เ พ่ื อนประ เ มิน เ พ่ื อน   เ ม่ื อ วั ด แล ะ
ประเมินผลแล้วครูจะให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน 

- ครูทุกคน ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในการ
จัดการเรียนรู้ ท้ังก่อนเรียน หลังเรียน
เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาผู้เรียน 
และใช้แบบทดสอบ  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
ในการวัดและประเมินผล 

- ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผลการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  

- ครูทุกคนดําเนินแก้ปัญหาผู้เรียนท่ีมีผล
การเรียน 0 ร มส. และ มผ. โดยใช้
กระบวนการ SMILE  No  Zero Model 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ควรมีการวิเคราะห์ นักเรียนรายบุคคล

อย่าง ละเอียดเพ่ือแก้ปัญหา นักเรียนท่ีมี
ปัญหา ทางการเรียน 

แนวทางการพัฒนา 
- ดําเนินการประเมินผู้ เรียนอย่างเป็น

ระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน โดย
กระบวนการ SMILE  No  Zero Model 
ในแก้ปัญหาผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น 
0 ร มส. และ มผ. และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

2.กิจกรรมวิจัยในชั้น
เรียน 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

3. โครงการ SMILE 
No Zero Model 

 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 
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มาตรฐาน โครงการตามแผน การดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

1.  กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 

การดําเนินงาน 
- โรงเรียนจัดคาบ PLC เพ่ือให้ครูทุกคนมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน 
- ครูทุกคนดําเนินการจัดทําวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

ข้อชี้แนะ คําแนะนํา ข้อควรพัฒนา 
- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ัง

ภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

- ครูทุกคนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

แนวทางการพัฒนา 
- ครูนําปัญหาท้ังทางด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและพฤติกรรมนักเรียนมา
ทํางานวิจัยโดยนําผลการวิจัยพัฒนา 
ปรับวิธีการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาเป็นนวัตกรรม  

 

2.กิจกรรมวิจัยในชั้น
เรียน 

� ปฏิบัติ 
� ไม่ได้ปฏิบัติ 
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แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสภาราชินี 2  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน    คุณภาพ ระดับ   ดี     .....  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
1. มีความสามารถใน
การอ่าน  การเขียน 
การส่ือสาร และการ
คิดคํานวณ 

1.1 ร้อยละ 60 ของนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 2.5 ข้ึนไป 
 

1.1 ร้อยละ 60.90 ของนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 2.5 ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 ร้อยละ 60 ของนักเรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.5 ข้ึนไป 
 

1.2 ร้อยละ 63.21 ของนักเรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 2.5 ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.3 ร้อยละ 60 ของนักเรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.5 ข้ึนไป 
 

1.3 ร้อยละ 63.95 ของนักเรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 2.5 ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.4 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะในการสื่อสาร การพูด
แนะนําตัวโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
ง่าย ระดับดีข้ึนไป 
 

1.4 ร้อยละ 76.37 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะในการสื่อสาร การพูด
แนะนําตัวโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
ง่าย ระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.5 ร้อยละ  60 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะในการสื่อสาร การพูด
แนะนําตัวโดยใช้ภาษาจีนอย่างง่าย 
ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 

1.5 ร้อยละ  79.34 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะในการสื่อสาร การพูด
แนะนําตัวโดยใช้ภาษาจีนอย่างง่าย 
ระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
2. มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมี 
วิจารญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนระดับดีข้ึนไป 

2.1 ร้อยละ 82.47 ของผู้เรียนมีผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีเรียน
วิชา IS และวิชาโครงงาน โครงงาน
คุณธรรม มีผลการประเมิน ผ่าน 

2.2 ร้อยละ 97.96 ของนักเรียนท่ี
เรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม มีผลการประเมิน 
ผ่าน 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3 ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีผล
การประเมินสมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตใน
ระดับดีข้ึนไป 

2.3 ร้อยละ 86.33 ของนักเรียนมี
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตใน
ระดับดีข้ึนไป 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.4 ร้อยละ 60 ของนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.5 ข้ึนไป 
 

2.4 ร้อยละ 61.53 ของนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.5 ข้ึนไป 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

3.1 ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีเรียน
วิชา IS และวิชาโครงงาน โครงงาน
คุณธรรม มีผลการประเมิน ผ่าน 

3.1 ร้อยละ 97.96 ของนักเรียนท่ี
เรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม มีผลการ 
ประเมิน ผ่าน 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.2 ร้อยละ 83 มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
 

3.2 ร้อยละ 85.68 มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
4. มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

4.1 นักเรียนร้อยละ 90  มี
ความสามารถในการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
 

4.1 นักเรียนร้อยละ 100  มี
ความสามารถในการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผล
การประเมินสมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในระดับดีข้ึนไป 

4.2 ร้อยละ 96.26 ของนักเรียนมี
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4.3 ร้อยละ 78 ของนักเรียนมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี
ข้ึนไป 
 

4.3 ร้อยละ 83.99 ของนักเรียนมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี
ข้ึนไป 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 
ข้ึนไป 
 

5.1 ร้อยละ 64.67 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 
ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.2 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ 
2.5 ข้ึนไป 
 

5.2 ร้อยละ 60.90 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยระดับ 2.5  
ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.3 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 2.5 
ข้ึนไป 
 

5.3 ร้อยละ 63.95 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 2.5 
ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.4 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 
ข้ึนไป 
 

5.4 ร้อยละ 61.53 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 
ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.5 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับ 2.5 
ข้ึนไป 

5.5 ร้อยละ 66.20 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับ 2.5 
ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
 5.6 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา ระดับ 2.5 
 ข้ึนไป 
 

5.6 ร้อยละ 65.19 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา ระดับ 2.5  
ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.7 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

5.7 ร้อยละ 64.30 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5.8 ร้อยละ 60  ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับ 
2.5 ข้ึนไป 

5.8 ร้อยละ 63.21  ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับ 
2.5 ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5.9 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพฯ ระดับ 
2.5 ข้ึนไป 
 

5.9 ร้อยละ 62.97 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพฯ ระดับ 
2.5 ข้ึนไป 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

6. มีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

6.1 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชาการงานอาชีพฯ  
2.5 ข้ึนไป 
 

6.1 ร้อยละ 62.97 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชาการงานอาชีพฯ  
2.5 ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ความรู้และทักษะทางอาชีพอย่าง
น้อยคนละ 1 อาชีพ 
 

6.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
ความรู้และทักษะทางอาชีพอย่าง
น้อยคนละ 1 อาชีพ 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 

 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
1. มีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

1.1 ร้อยละ 92 ของผู้เรียนผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

1.1 ร้อยละ 92.43 ของผู้เรียน
ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๑.๒ ร้อยละ 95 ของผู้เรียนผ่านการ
ประเมินคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนตามเกณฑ์
โรงเรียนคุณธรรม  
 

๑.๒ ร้อยละ 95.66 ของผู้เรียน
ผ่านการประเมินคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนตามเกณฑ์
โรงเรียนคุณธรรม  

สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนยอมรับ
และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษาด้วยความเต็มใจ พร้อม
ท้ังมีแผนปรับพฤติกรรมสําหรับ
ผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 

1.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ยอมรับและปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษาด้วย
ความเต็มใจ พร้อมท้ังมีแผนปรับ
พฤติกรรมสําหรับผู้เรียนท่ีมี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ความภูมิใจใน
ท้องถ่ินและความ
เป็นไทย 
 
 

๒.๑ ร้อยละ 95 ของผู้เรียนผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับสถานศึกษาด้าน
รักความเป็นไทย ระดับดีข้ึนไป 

๒.๑ ร้อยละ 95.66 ของผู้เรียน
ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาด้านรักความเป็นไทย 
ระดับดีข้ึนไป 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๒ ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
 

๒.๒ ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1 ร้อยละ 97 ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

3.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. การยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

3.2 ร้อยละ 95 ของนักเรียนผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.2 ร้อยละ 96.74 ของนักเรียน
ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีส่วน
ร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 

3.3 ร้อยละ 95.66 ของนักเรียน
มีส่วนร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
4. สุขภาวะทาง

ร่างกายและจิต
สังคม 

4.1 ร้อยละ 85 ของนักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินการทดสอบ
สมรรถนะร่างกายในระดับดีข้ึนไป 
 

4.1 ร้อยละ 87.06 ของนักเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบ
สมรรถนะร่างกายในระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะ
ทางกายท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
 

4.2 ผู้เรียนร้อยละ 90.89 มีสุข
ภาวะทางกายท่ีเหมาะสมตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะ
ทางจิตใจและอารมณ์  
อยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถทํางาน
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
 

4.3 ผู้เรียนร้อยละ 97.45 มีสุข
ภ า ว ะทา ง จิ ต ใ จ แล ะ อ า ร ม ณ์   
อยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถทํางาน
และอยู่ ร่ วม กับผู้ อ่ื น ไ ด้ อย่ า ง มี
ความสุข 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4.4 ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 1 ดนตรี  
1 กีฬา 1 อาชีพ ตามความสนใจ
และถนัดอย่างน้อย 1 อย่าง 
  

4.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 1 ดนตรี  
1 กีฬา 1 อาชีพ ตามความสนใจ
และถนัดอย่างน้อย 1 อย่าง 
  

สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   คุณภาพ ระดับ     ดีเลิศ          
 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
1. มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 
 

1.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
ท่ีกําหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

1.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์
เป้าหมาย พันธกิจ และ
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและความต้องการ
ของชุมชน 
 

ชัดเจน/ เป็นไป
ได้ในการ
ปฏิบัติ 

1.2 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจําปีท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
 

1.2  โรงเรียนมีการปรับแผน 
กลยุทธ์(แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา) ให้สอดคล้องสภาพ
ปัญหาและความต้องการพัฒนา
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
 

ชัดเจน/ เป็นไป
ได้ในการ
ปฏิบัติ 

2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้กระบวนการ 

PDCA 

2.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้กระบวนการ 

PDCA ครอบคลุมทุกงาน 
 

ชัดเจน/ เป็นไป
ได้ในการ
ปฏิบัติ 

 
 

2.2 โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการ 6 กลุ่มงาน โดยใช้
นวัตกรรมเป็นฐาน 

2.2 โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการ 6 กลุ่มงาน โดยใช้
นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษา SMILE NO 
ZERO Model เป็นฐาน 
 

ชัดเจน/ เป็นไป
ได้ในการ
ปฏิบัติ 

2.3 โรงเรียนมีการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2.3 โรงเรียนมีการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดย
ความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพ
การศึกษา  

2.4 โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2.4 โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพ
การศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
 2.5 โรงเรียนมีการนิเทศภายใน 2.5 โรงเรียนมีการวางระบบการ

นิเทศภายในรูปแบบ 3D โดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐานด้วย
กระบวนการ PDCA ติดตามการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพ
การศึกษา 

 2.6 โรงเรียนมีการจัดการด้าน
งบประมาณ การเงินและ
สินทรัพย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.6 โรงเรียนมีการจัดการด้าน
งบประมาณ การเงินและ
สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพ
การศึกษา 

2.7 ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน ท่ีเข้า
มาเป็นภาคีเครือข่าย  มีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากข้ึน
ไป 
 

2.7 ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน ท่ีเข้า
มาเป็นภาคีเครือข่าย  มีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากข้ึน
ไป 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพ
การศึกษา 

3. ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

3.1 โรงเรียนมีการจัดทํา
หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตาม
ความจําเป็นของสถานศึกษา 

3.1 โรงเรียนมีการจัดทํา
หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตาม
ความจําเป็นของสถานศึกษา เน้น
พัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ 
ชีวิตจริง 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพ
การศึกษา 

3.2 โรงเรียนมีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ท้องถ่ินบูรณการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

3.2 โรงเรียนมีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ท้องถ่ินบูรณการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้พัฒนาผู้เรียนครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ชัดเจน/ส่งผล
ต่อผู้เรียน 

3.3 โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชพี
ระยะสั้นรูปแบบแกนมัธยมศึกษา 

3.3 โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชพี
ระยะสั้นรูปแบบแกนมัธยมศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียน 

ชัดเจน/ส่งผล
ต่อผู้เรียน 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
 3.4 โรงเรียนมีการจัดทํา

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต, ภาษาจีน 
 

3.4 โรงเรียนมีการจัดทํา
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต, ภาษาจีน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน 
 

ชัดเจน/ส่งผล
ต่อผู้เรียน 

4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

4.1 ครูและบุคลากรทุกคนเข้ารับ
การอบรมตรงตามหรือสอดคล้อง
กับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติอย่างน้อย  
20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ 

4.1 ครูและบุคลากรทุกคนเข้ารับ
การอบรมตรงตามหรือสอดคล้อง
กับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ และความ
ต้องการของครูอย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 

ชัดเจน/ส่งผล
ต่อผู้เรียน 

 
 

4.2 ครูและบุคลากรทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้(PLC) อย่างน้อย 
50 ชั่วโมงต่อปี 
 
 

 

4.2 ครูและบุคลากรทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้(PLC) อย่างน้อย 
50 ชั่วโมงต่อปีตามเกณฑ์ และ
พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงกับความต้องการ 
 

ชัดเจน/ส่งผล
ต่อผู้เรียน 

4.3 ครูทุกคนมีการจัดทํา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

4.3 ครูทุกคนมีการจัดทํา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อการพัฒนา
งาน 

4.4 ครูทุกคนบันทึกข้อตกลง 
MOU ในการยกระดับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

4.4 ครูทุกคนบันทึกข้อตกลง 
MOU ในการยกระดับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อการพัฒนา
งาน 

4.5 ร้อยละ 85 ของครูมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานระดับ
ดีเด่น 

4.5 ร้อยละ 100 ของครูมีผล
การประเมินการปฏิบัติงานระดับ
ดีเด่น 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อการพัฒนา
งาน 

4.6 โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากร นําข้อมูลท่ีได้มาใช้ใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
 

4.6 โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากร นําข้อมูลท่ีได้มาใช้ใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

ชัดเจน/ เป็นไป
ได้ในการ
ปฏิบัติ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
5.จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ และ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 

5.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด
ปลอดภัย 
 

5.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด
ปลอดภัย 

ชัดเจน/ เป็นไป
ได้ในการ
ปฏิบัติ 

5.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อาคารเรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

5.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อาคารเรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ชัดเจน/ เป็นไป
ได้ในการ
ปฏิบัติ 

5.3 โรงเรียนมีแผนป้องกัน
อุบัติภัย 
 

5.3 โรงเรียนมีแผนป้องกัน
อุบัติภัย 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

5.4 โรงเรียนดําเนินงานตาม
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

5.4 โรงเรียนดําเนินงานตาม
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 

 5.5 โรงเรียนจัดทําแผนป้องกัน 
และจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือรองรับ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ครูต้อง
ปลอดภัย เด็กต้องได้เรียน 
 

5.5 โรงเรียนจัดทําแผนป้องกัน 
และจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือรองรับ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ครูต้อง
ปลอดภัย เด็กต้องได้เรียน 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการ
จัดการเรียนรู ้

6.1 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีจัดการเรียนรู้ 

6.1 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีจัดการเรียนรู้ 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 

6.2 โรงเรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ E-school ในการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน 

6.2 โรงเรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ E-school ในการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

6.3 โรงเรียนมีการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครู 
นักเรียน ในการจัดการเรียนรู้ 

6.3 โรงเรียนมีการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครู 
นักเรียน ในการจัดการเรียนรู้
อย่างท่ัวถึง 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
 6.4 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ

ในการบริหารจัดการ มีช่องทาง
ในการสื่อสารระหว่างโรงเรียน 
ครู นักเรียน และผู้ปกครองอย่าง
ท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ 

6.4 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ มีช่องทาง
ในการสื่อสารระหว่างโรงเรียน ครู 
นักเรียน และผู้ปกครองผ่าน 
Web Site โรงเรียน อย่างท่ัวถึง 
มีประสิทธิภาพ 
 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

6.5 โรงเรียนติดต้ังระบบ CCTV 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

 

6.5 โรงเรียนติดต้ังระบบ CCTV  
เพ่ือการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
ของผู้เรียน ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

 

ชัดเจน/ ส่งผล
ต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  คุณภาพ ระดับ     ดีเลิศ          

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและ
สามารถนําประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
 

1.1 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/โครงงาน
สามารถนําประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.1 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
โครงงานตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาสามารถนํา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้  มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล และจัดทําโครงการ
สอน 

1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสามารถนําไปจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้จริงและ 
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนทุกคน 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.3 ครูใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบ Active  Learning หรือ
Lesson Study 
 

1.3 ครูทุกคนใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active  Learning
หรือ/และ Lesson Study  

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

2.1 ครูทุกคนมีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ท้องถ่ิน 
และชุมชน มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

2.1 ครูทุกคนมีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ท้องถ่ิน และชุมชน มาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้รวมถึง
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.2 ครูทุกคนเปิดโอกาสให้
นักเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาค้นคว้าท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาผ่านสื่อ
ท่ีหลากหลาย 
 

2.2 ครูทุกคนเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ี
ได้จากการศึกษาค้นคว้า ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา ผ่านสื่อท่ี
หลากหลาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน การพิจารณา 
3. มีการบริหาร
จัดการเรียนเชิงบวก 

3.1 ครูทุกคนมีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเสริม
แรงจูงใจทางบวกให้กับผู้เรียนมี
ทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
 

3.1 ครูทุกคนมีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเสริม
แรงจูงใจทางบวกให้กับผู้เรียนมี
ทัศนคติท่ีดีในการเรียน เด็กรัก
ท่ีจะเรียนรู้และเรียนร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนําผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

4.1 ครูทุกคนบันทึกข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์และ
ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
และแจ้งผลย้อนกลับสู่นักเรียน
เพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง 

4.1 ครูทุกคนบันทึกข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์
และประเมินผู้เรียนจากสภาพ
จริง มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้  
ให้ข้อมูลย้อนกลับกลับผู้เรียน
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๔.2 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 
 

4.2 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษาละ 2 เรื่อง 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้

5.1 ครูทุกคนมีกระบวนการ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการ 
PLC 

5.1 ครูทุกคนมีกระบวนการ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการ 
PLC ร่วมกับครูและผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.2 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้   

5.2 ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

   

สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.3 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 

 

5.3 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ 2 เรื่อง 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนสภาราชินี 2  ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 3 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาโดยรวม 
ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประเมินคนท่ี 1 ……………………………… 
                    ( นายยงยุทธ  ปูขาว ) 
      ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 
 

ผู้ประเมินคนท่ี 2 ………………………………… 
                   (นางสาวนิรมล  นิลพัฒน์)                        
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 

ผู้ประเมินคนท่ี 4 ……………………..…………… 
                 ( นางจีรทิปต์  ธนวัฒน์กีรติ )                  
                           ตําแหน่ง  ครู 
 

ผู้ประเมินคนท่ี 3 ………………………….……… 
                (นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้า) 
                       ตําแหน่ง  ครู 
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เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โรงเรียนสภาราชินี 2  

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
     แก้ปัญหาและนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 ๓) มีความสามารถในการนําความรู้ ประสบการณ์ มาสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงาน /โครงงาน และ 
     สามารถอธิบายข้ันตอนการทํางานด้วยตนเอง หรือการทํางานเป็นทีม 
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมบน 
    พ้ืนฐานของคุณธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน การทํางานหรือ 

    งานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑) มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสํานึกตามท่ี   
    สถานศึกษากําหนด 

 ๒) มีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ  
     ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 
 ๓) ยอมรับฟังเหตุผล ความคิดของผู้อ่ืน มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง 
     บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
 
การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา 

 
 
 
 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คํานวณ ตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตํ่ากว่า

เป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีต่ํากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมตํ่ากว่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ี

สถานศึกษากําหนด 
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายท่ี

สถานศึกษากําหนด 
ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 

- ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะข้ันพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ี

สถานศึกษากําหนด 
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
- ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ี

สถานศึกษากําหนด 
ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทํางาน 

- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน และการทํางานหรืองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

กําหนด 
ยอดเย่ียม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการ
นําไปใช้และเผยแพร่ 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทํางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน และการทํางานหรืองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

กําหนด 
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
- ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ี

สถานศึกษากําหนด 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๕ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 

มีคุณภาพ 
 

การให้ระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา - เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไม่ชัดเจน 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ปานกลาง - เป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถาน 
 

ดี - เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
 

ดีเลิศ - มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาลแผนการ
ศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
- ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ

ต้องการของครู และสถานศึกษา 
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

ยอดเย่ียม - มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีการนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

- ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้ 

- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนางาน 

- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
            ในชวีิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง 
       โอกาสให้แก่ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน      
            ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.4 ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียน 
       การสอน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนรู้   
 ๓.๕ มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ 
       เรียนรู้    
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา - จัดการเรียนรู้ท่ีไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 

- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีไม่เอ้ือต่อ การเรียนรู้  
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

 

ปานกลาง - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิต  

- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
ดี - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน การเรียนรู้

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิต 

- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรีย 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
 

ดีเลิศ - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตาม มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนําไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้  

- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมท้ัง ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือ

และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  

- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนร่วมกัน
อย่างมีความสุข  

- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ยอดเย่ียม - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนําไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่ 

- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวหาความรู้ด้วยตนเอง 

- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  

- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนร่วมกัน
อย่างมีความสุข  

- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานท่ี 1- 3 โรงเรียนสภาราชินี 2 

  
ผลการดําเนินงาน ระดับ

คุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ หลักฐาน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็น คุณภาพของผลงานดีเป็นท่ี

ยอมรับเป็นแบบอย่างได้ 
มีร่องรอย หลักฐานเชิงประจักษ์ 
เป็นระบบ ครบถ้วน 

ยอด
เยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมายเกินครึ่ง
ของจํานวนประเด็นท้ังหมด 

คุณภาพของผลงานดีเป็นท่ี
ยอมรับ มีค่าพัฒนาต่อเนื่อง 

มีร่องรอย หลักฐานเชิงประจักษ์ 
เป็นระบบ ครบถ้วน 

ดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมายครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนประเด็นท้ังหมด 

คุณภาพของผลงานดีเป็นท่ี
ยอมรับ 

มีร่องรอย หลักฐานเชิงประจักษ์
ครบ 

ดี 

ตามเป้าหมายทุกประเด็น คุณภาพของผลงานดี มีร่องรอย หลักฐานเชิงประจักษ์
เป็นส่วนใหญ่ 

ปาน
กลาง 

ตํ่ากว่าเป้าหมายทุกประเด็น คุณภาพของผลงานปาน
กลาง 

มีร่องรอย หลักฐานเชิงประจักษ์
เป็นส่วนน้อย 

กําลัง
พัฒนา 
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