
 

 

 
 
 
 
 
 
 

     รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
    (Self-Assessment Report : SAR) 

  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 

     โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
 
 

 
 
 
 

อ าเภอศรีสวัสดิ์    จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๘ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 



                                      ค าน า 
 

      การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท๎จริงที่ เกิดจากการบริหารจัดการศึกษา           
ของสถานศึกษา โดยได๎ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ให๎การประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให๎สถานศึกษาและหนํวยงาน    
ต๎นสังกัดต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก     

  ดังนั้นโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมจึงได๎ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ข้ึนเพื่อทราบถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาที่ผํานมาและใช๎เป็นฐานข๎อมูลส าหรับน าไปใช๎พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตํอไป อีกทั้งเพื่อเสนอตํอส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ และผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย
รวมทั้งเสนอตํอส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)เพื่อใช๎เป็น
ฐานข๎อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตํอไป 

  การด าเนินการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
พ.ศ.๒๕๖๑ ในครั้งนี้ส าเร็จลงได๎ด๎วยดีเพราะได๎รับความรํวมมือจากผู๎เกี่ยวข๎องหลายฝ่าย ทางโรงเรียนศรีสวัสดิ์
พิทยาคมต๎องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและ
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกทํานไว๎ ณ โอกาสนี้  

 
                                                                             โรงเรียนศรสีวัสดิ์พิทยาคม 

                                                                                ๑ เมษายน  ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 
             การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน๎าที่จะต๎องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว๎ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให๎สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

   ดังนั้นโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมจึงได๎ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ข้ึนเพื่อทราบถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาที่ผํานมาและใช๎เป็นฐานข๎อมูลส าหรับน าไปใช๎พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งเสนอตํอส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)เพื่อใช๎เป็น
ฐานข๎อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตํอไป 
               ในการนี้ได๎เสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ตํอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมเพื่อทราบและพิจารณา
ให๎ความเห็นชอบ และบัดน้ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนศรีสวัสดิ์พิทยาคมได๎ให๎ความเห็นชอบ
และผํานความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ฉบับนี้ เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 

 

 
                     
                                                                  (นายประเสริฐ แดงอรําม) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                                    
                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

       โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ตั้งอยูํบ๎านเลขที่ ๘๐ หมูํที่  ๒ ต าบลทํากระดาน อ าเภอศรีสวัสดิ์                            
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแตํช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากร                     
สายบริหาร ๑ คน มีการจัดการศึกษา ๑ ระดับ คือ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา มีบุคลากรครู จ านวน 
๒๖ คน ผู๎เรียน จ านวน ๓๙๒ คน  

๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา   

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๖๐ ๔๖.๓๐ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๓๕ ๒๔.๓๐ ดี 
  ๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ๕ ๓.๐๐ ดี 
  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ  
     อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปญัหา 

๕ ๓.๘๐ ดีเลิศ 

  ๓)  มีความสามารในการสร๎างนวัตกรรม ๕ ๓.๐๐ ดี 
  ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ๕ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
  ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑๐ ๖.๐๐ ดี 
  ๖)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ๕ ๔.๖๐ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๒๕ ๒๒.๓๐ ยอดเยี่ยม  
   ๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๑๐ ๙.๐๐ ยอดเยี่ยม 
   ๒) ความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย ๕ ๔.๕๐ ยอดเยี่ยม 
   ๓) การยอมรับทีจ่ะอยูรํํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ๕ ๔.๐๐ ดีเลิศ 

   ๔) สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม ๕   ๔.๘๐  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๐ ๑๗.๒ ยอดเยี่ยม 
  ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๔   ๔.๐๐ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔   ๓.๖๐  ยอดเยี่ยม 

  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผูเ๎รียนรอบดา๎นตาม  
        หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย 

๓   ๒.๖๐ ยอดเยี่ยม  

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๓   ๒.๒๐ ดีเลิศ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอํการจัดการ 
        เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

๓   ๒.๘๐   ยอดเยี่ยม 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
        จัดการและการจัดการเรียนรู ๎

๓   ๒.๐๐ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๐ ๑๓.๐๐ ดีเลิศ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรูผ๎ํานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิและสามารถ  
        น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

๔         
 ๓.๐๐ 

ดีเลิศ 

  ๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ทีเ่อื้อตอํการเรียนรู๎ ๔ ๓.๐๐ ดีเลิศ 

  ๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ ๓.๐๐ ดีเลิศ 

   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ๎รียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน ๔ ๒.๐๐ ดี 



 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลบัเพื่อพัฒนา และ   
       ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ๎

๔ ๒.๐๐ ดี 

 คะแนนรวม ๑๐๐ ๗๖.๕๐ ดีเลิศ 

            จากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาพบวําคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยูํใน
ระดับดีเลิศ โดยในแตํละมาตรฐานมีระดับคุณภาพ ดังนี้ ๑) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียนอยูํในระดับดีเลิศ    
๒) มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยูํในระดับยอดเยี่ยม และ๓)มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญอยูํในระดับดีเลิศ มีรายละเอียดในแตํละมาตรฐาน ดังนี้   
               มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู๎เรียนอยูํในระดับดีเลิศ โดยในด๎านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ
ผู๎เรียนอยูํในระดับดี ซึ่งมีผลการประเมินในแตํละองค์ประกอบ ดังนี้  ๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ อยูํในระดับดี  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา อยูํในระดับดีเลิศ  ๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
อยูํในระดับดี  ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูํในระดับดีเลิศ              
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยูํในระดับดี และ๖) มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และ     
เจตคติที่ดีตํองานอาชีพอยูํในระดับยอดเยี่ยม สํวนในด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนอยูํในระดับยอด
เยี่ยม ซึ่งมีผลการประเมินในแตํละองค์ประกอบ ดังนี้  ๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนดอยูํในระดับยอดเยี่ยม ๒)  ความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทยอยูํในระดับยอดเยี่ยม ๓) การยอมรบั
ที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายอยูํในระดับดีเลิศ และ๔)  สุขภาวะทางรํางกาย และลักษณะ
จิตสังคมอยูํในระดับยอดเยี่ยม 

     ในด๎านคุณภาพของผู๎เรียนนั้นมีจุดเดํน คือผู๎ เรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะชีวิต                   
มีความสามารถที่หลากหลายแตกตํางกันหลายด๎านโดยเฉพาะ  ด๎านกีฬา ดนตรี และงานอาชีพซึ่งผู๎เรียนได๎รับ
การเสริมสร๎างศักยภาพพิเศษให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพรายบุคคลจนได๎รับรางวัลระดับประเทศ  
นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีความโดดเดํนในด๎านการสร๎างทักษะอาชีพให๎กับนักเรียนอยํางเป็นรูปธรรม ในจุด
ควรพัฒนานั้นควรสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเองให๎กับผู๎เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
สํงเสริมทัศนคติที่ดีและเพิ่มความเข๎มข๎นในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช๎ได๎ สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์เพื่อน าไปสูํการเป็นนักปัญญาประดิษฐ์  
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให๎ครบทั้ง ๘ กลุํมสาระ  

    แนวทางการด าเนินการพัฒนาตํอไปนั้นสถานศึกษาควรจัดกิจกรรม โครงการเพื่อสํงเสริม
กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเองให๎กับผู๎เรียนด๎วยวิธีที่หลากหลาย พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
น าไปใช๎ได๎โดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมเสริมด๎านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่หลากหลายให๎มากกวําเดิม 
ให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสสนทนาสื่อสารกับชาวตํางชาติที่สื่อสารภาษาอังกฤษรวมทั้งจัดหาวิทยากรตํางชาติมาสอน       
ในโรงเรียน  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์เพื่อน าไปสูํการเป็นนัก
ปัญญาประดิษฐ์นั้นด๎วยการมุํงเน๎นการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎คิดค๎นและปฏิบัติเป็นกระบวนการ
กลุํม มีการบูรณาการหลายสาขาวิชาเข๎าด๎วยกัน เชํน สอนแบบ STEM  วิชาวิทยาการค านวณ หรือโครงงาน 
เป็นต๎น สํวนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ให๎ครบทั้ง ๘ กลุํมสาระ มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู๎และ
ตัวช้ีวัดในแตํละสาระวิชาแล๎วจัดให๎มีการสอนซํอมเสริมให๎ผู๎เรียน 

 
   
 
 
 



               มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการอยูํในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งมีผลการประเมินใน
แตํละองค์ประกอบ ดังนี้  ๑)  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนอยูํในระดับยอด
เยี่ยม  ๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยูํในระดับยอดเยี่ยม  ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมายอยูํในระดับยอดเยี่ยม  ๔) พัฒนา
ครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยูํในระดับดีเลิศ ๕) จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพอยูํในระดับยอดเยี่ยม และ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎อยูํในระดับดีเลิศ 
              ในด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีจุดเดํนคือสถานศึกษาได๎ก าหนดแนวทางและด าเนิน
โครงการกิจกรรมเพื่อสํงเสริมคุณภาพการศึกษาในด๎านการสร๎างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให๎ประชากรวัยเรียน
ได๎รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพด๎วยวิธีการที่หลากหลาย มีจุดควรพัฒนาคือ
สถานศึกษาควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีให๎ทันสมัยเพื่อน ามาใช๎ในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนั้นควรจัดหาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎ครบตามงานเพื่อล ด
ภาระงานการสอนของครู   
          แนวทางการด าเนินการพัฒนาตํอไปนั้นสถานศึกษาควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีให๎
ทันสมัยเพื่อน ามาใช๎ในการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนั้นควรจัดหาบุคลากรฝ่ายสนับสนนุ
การจัดการศึกษาให๎ครบตามงานเพื่อลดภาระงานการสอนของครู   
               มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญอยูํในระดับดีเลิศ ซึ่งมีผล
การประเมินในแตํละองค์ประกอบ ดังนี้  ๑) จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎อยูํในระดับดีเลิศ  ๒) ใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียน
รู๎อยูํในระดับดีเลิศ  ๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอยูํในระดับดีเลิศ ๔) ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียน
อยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียนอยูํในระดับดี และ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎อยูํในระดับดี  
               ในด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญนั้นมี จุดเดํน คือครูมีการ
พัฒนาการจัด การเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมคุณภาพผู๎เรยีนด๎วยความตั้งใจและมุงํมั่น มีการจัดหลักสูตรให๎ยืดหยุํนตาม
ความต๎องการผู๎เรียนและท๎องถ่ิน เปิดรายวิชาเรียนที่มีความหลากหลายรองรับความถนัดของผู๎เรียนโดยเฉพาะ
ในแผนการเรียนสายอาชีพ มีจุดควรพัฒนาคือครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเชํนรูปแบบ active learning 
ให๎มากข้ึนโดยการใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาให๎มากกวําเดิม ควรมีการจัดท าข๎อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคลและน าข๎อมูลมาใช๎ในการชํวยเหลือนักเรียน  มีการวิจัยในช้ันเรียนให๎มากกวําเดิม และ
ควรมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการ plc ให๎มากกวําเดิม  
                แนวทางการด าเนินการพัฒนาตํอไปนั้น สถานศึกษาควรเน๎นให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยการใช๎แหลงํเรียนรู๎ที่มีอยูํให๎มากขึ้น  จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการเน๎นให๎ผู๎เรียนปฏิบัติ
จริงให๎มาก เชํน รูปแบบ active learning การจัดท าข๎อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและน าข๎อมูลมาใช๎ในการ
ชํวยเหลือนักเรียน ท าวิจัยในช้ันเรียนให๎มากกวําเดิม มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการ plc  
ให๎มากกวําเดิม รวมทั้งที่ส าคัญต๎องให๎ครูทุกคนสํงรายงานการสอนทุกสัปดาห์ให๎ผู๎บริหารได๎อํานเพื่อนิ เทศ 
เสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
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              ข๎อมูลทั่วไป        1 
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 สรปุข๎อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๔ 
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                นวัตกรรม (Innovation) หรอืแบบอยํางที่ดขีองสถานศึกษา    18 
                  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
     ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
   สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ๑๙  
   แนวทางการพฒันาตํอยอด       21  
   ความต๎องการการชํวยเหลือ       22 
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98/๒๕๖๑ ลงวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖๑ 
              - ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ ก าหนดคําเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ค าสั่งที่ 98/๒๕๖๑ ลงวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖๑  
              - ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ค าสั่งที่  29/๒๕๖๒           
ลงวันที่ 15  มีนาคม ๒๕๖๒  
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๑.๑  ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อโรงเรียน ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
 ท่ีตั้ง ๘๐ หมูํ ๒ ถนนเอราวัณ-ศรีสวัสดิ์ ต าบลทํากระดาน อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสไปรษณีย์ ๗๑๒๕๐ 
 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 โทรศัพท์ ๐ ๓๔๖๙ ๖๑๒๐  โทรสาร ๐ ๓๔๖๙ ๖๑๒๐   e-mail amnat-t@hotmail.com 
 website www.swpt.ac.th 
 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 เน้ือท่ี ๑๒๒ ไรํ ๘๐/๑๐ ตารางวา (ทะเบียนพัสดุ กจ ๕๕๒) 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ตั้งอยูํเลขที่  ๘๐ หมูํ ๒ ต าบลทํากระดาน อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู๎เริ่มจัดตั้งโรงเรียนคือ 
นายสุพล มีคุณ ศึกษาธิการอ าเภอศรีสวัสดิ์ ก านันจุํน บุญเส็ง ก านันต าบลทํากระดานและก านันส าเนียง     
ยี่สุํนศรี ก านันหนองเป็ด โดยใช๎สถานที่ของโรงเรียนบ๎านสามสุํย ( เกํา ) เป็นสถานที่เรียนช่ัวคราว ใช๎ช่ือ
โรงเรียนวํา “โรงเรียนทํากระดานพิทยาคม” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๑ 
มีนายภิเษก ประกอบ ด ารงต าแหนํงครูใหญํ ตํอมาได๎ย๎ายสถานที่ เรียนมาสร๎างอาคารเรียนบนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในเขต หมูํที่ ๒ ของต าบลทํากระดาน โดยท าการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ประเภทสหศึกษา หลังจากที่นายภิเษก ประกอบ ได๎ย๎ายไปด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนอื่นแล๎วนายเฉลิม อัมรินทร์ 
ได๎ย๎ายมาด ารงต าแหนํงครูใหญํและได๎เปลี่ยนช่ือโรงเรียนเป็น“โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม” เมื่อวันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๒๙ และได๎เ ข๎าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎น ตํอจากนั้นใน                
ปพี.ศ. ๒๕๓๑ นายศุภร พุํมเข็ม ได๎ย๎ายมาด ารงต าแหนํงอาจารย์ใหญํ และในปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนได๎
ขยายระดับการจัดการศึกษาโดยรับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให๎เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ตํอจากนั้นในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๒   นายกํอกูล เชียงทอง ได๎ย๎ายมาด ารงต าแหนํงอาจารย์ใหญํ โดยเข๎ารํวม
กลุํมโรงเรียนในกลุํมสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ จากนั้นในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔ นางปราณี ป้านนาค ได๎ย๎ายมา
ด ารงต าแหนํงอาจารย์ใหญํ และหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างหนํวยงานการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนได๎เปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษาเป็นส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรีเขต ๓  เมื่อวันที่  ๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  ตํอจากนั้นนายอ านาจ ทัดสวน ได๎มา
รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ และได๎รับการแตํงตั้งให๎ด ารง
ต าแหนํงผู๎อ านวยการสถานศึกษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๔๘  ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ นั้น โรงเรียนได๎มี
นโยบายสร๎างโอกาสทางการศึกษาโดยจัดต้ังห๎องเรียนสาขาดํานแมํแฉลบข้ึน โดยใช๎พื้นที่โรงเรียนดํานแมํแฉลบ
(เดิม) ที่ถูกยุบ จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ ๔-๖ ให๎กับนักเรียนในพื้นที่ทรุกันดาร หํางไกล   
การคมนาคมไมํสะดวกได๎เข๎าเรียนจนจบหลักสูตร ตํอมาในวันที่  ๑๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑  โรงเรียนได๎
เปลี่ยนสังกัดจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต ๓ เป็นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
เขต ๑  และ เปลี่ยนสังกัดจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรุีเขต ๑ เป็นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๘ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และตํอมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนได๎รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวภูมิพลอดุลยเดชรับเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชด าริโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา ท าหน๎าที่จัดการศึกษามุํงเน๎นการสร๎างคุณธรรมให๎กับนักเรียนเพื่อให๎เป็นคนดี
ของบ๎านเมืองตํอไป 
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๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑ ๒6 - 3 ๔ 
 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
      วุฒิการศึกษา จ านวนบุคลากรที่มีวุฒิ  

การศึกษาสงูสุด (คน) 
      วุฒิการศึกษาสูงสุดแยกตามสาขาวิชาเอก 
      สาขาวิชาเอก           จ านวน (คน) 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 6 - บริหารการศึกษา 

- พลศึกษา 
- ศิลปศึกษา 
 

4 
1 
1 

ปริญญาตร ี 21 - ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร ์
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
- สังคมศึกษา 
- พลศึกษา 
- เทคโนโลยีการศึกษา 
- เคมี 
- ภาษาอังกฤษ 
- อุตสาหกรรมศลิป ์
- พืชศาสตร์ 
- เทคโนโลยีภูมิศาสตร ์
- ดนตรีศึกษา 
- บริหารธุรกิจ 
 

3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

ต่ ากวําปริญญาตร ี - - - 
 
 
 
 
 

 
 

๒ 



 
 
 
 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๑ 4 
๒. คณิตศาสตร์ 2 22 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๔ 20 
๔. ภาษาไทย 3 ๒1 
๕. ภาษาอังกฤษ ๓ 25 
๖. สังคมศึกษา 2 ๒8 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 6 18 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ 25 
๙. ศิลปะ 2 ๑๒ 
๑๐.อื่นๆ ๑ - 

รวม 27  
  ๑.ครู คศ.๑ จ านวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.33 

๒.ครู คศ.๒ จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.๘5 
๓.ครู/ผู๎บริหาร คศ.๓ จ านวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ ๒3.80 

 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๓๙๒ คน  

ชั้นเรียน จ านวน
ห๎องเรียน 

จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓๖ ๑๖ ๕๒  
มัธยมศึกษาที่ที่ ๒ ๒ ๒๐ ๓๐ ๕๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๒๐ ๓๔ ๕๔  

รวมมัธยมศึกษาตอนต๎น ๖ ๗๖ ๘๐ ๑๕๖  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔ ๒๕ ๕๒ ๗๗  
มัธยมศึกษาที่ที่ ๕ ๔ ๔๐ ๔๔ ๘๔  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓ ๓๒ ๔๓ ๗๕  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๑ ๙๗ ๑๓๙ ๒๓๖  
รวมทั้งหมด ๑๗   ๓๙๒  

 
 
 
 
 
 

๓ 



 
 
 

 
 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร๎อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดบั ๓  ข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 

๔ 



 
๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 

๕ 



 
 
๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 
๑.๗  ข้อมูลการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

ชั้น 

ม.๑ 

ชั้น 

ม.๒ 

ชั้น 

ม.๓ 

ชั้น 

ม.๔ 

ชั้น 

ม.๕ 

ชั้น 

ม.๖ 

t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t434 t0 t0 t0 t100 t69 t93 

ชื่อแกน 

ข้อมูลการใช้แหลง่เรยีนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน   

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ห้องสมุด 

ห้องสหกรณฯ์ 

ธนาคารนกัเรยีน 

ห้องคอมพวิเตอร ์

ห้องอาเซยีน 

ห้องวทิยาศาสตร ์

๖ 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ 



 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารายมาตรฐาน 
     มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
   ท่ีได้ 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๖๐ ๔๖.๓๐     √  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๓๕ ๒๔.๓๐    √   
๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน   
การสือ่สาร และการคิดค านวณ 

๕ ๓.๐๐    √   

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกป๎ัญหา 

๕ ๓.๘๐     √  

๓) มีความสามารในการสร๎างนวัตกรรม ๕ ๓.๐๐    √   
๔) ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 
๕ ๔.๐๐     √  

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

๑๐ ๖.๐๐    √   

๖) มีความรู๎ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ตํองานอาชีพ 

๕ ๔.๖๐      √ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๒๕ ๒๒.๓      √ 
๑) การมีคุณลกัษณะและคํานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

๑๐ ๙.๐๐      √ 

๒) ความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย ๕ ๔.๕๐      √ 
๓) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความ
แตกตํางและหลากหลาย 

๕ ๔.๐๐     √  

๔) สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิต
สังคม 

๕    ๔.๘๐      √ 

            

๑. กระบวนการพฒันา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตาม

ความแตกตํางตามศักยภาพของผู๎เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการวิเคราะห์ผู๎เรียน
เป็นรายบุคคลและออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายรูปแบบ
เชํนรูปแบบ active learning การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรํวมมือกันเรียนรู๎แบบใช๎กระบวนการคิด
และกระบวนการใช๎ปัญหาเป็นหลัก มีกิจกรรมที่สํงเสริมผู๎เรียนให๎มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
จากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก และจากสื่อตํางๆ เชํน โครงการรักการอําน โครงการเปิดหู    
เปิดตาเปิดต ารานอกห๎องเรียนจัดกระบวนการเรียนรู๎ และการสอนซํอมเสริมเพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียนทุกคนอํานคลํอง       

๘ 



 
อํานจับใจความและมีทักษะการเขียนที่ถูกต๎องตามหลักภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมสํงเสริม
ผู๎เรียนให๎มีทักษะในการอําน ฟัง พูด เขียน และตั้งค าถาม เชํน กิจกรรมรักการอําน กิจกรรมวันภาษาไทยและ      
วันสุนทรภํู เสียงตามสายภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษวันละค า มีการสอดแทรกการอํานบทความสั้น  บทสนทนา 
การอํานขําว และโฆษณาประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียน จัดกิจกรรมการเสริมศักยภาพรายบุคคลโดยสอนเสริมเพิ่มเติม 
และกิจกรรมครอสเวิร์ด เป็นต๎น มีการจัดการเรียนรู๎และกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดใน
รูปแบบที่หลากหลาย เชํน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุํม การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การสอนแบบโครงงาน จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบแลกเปลี่ยนความคิด(think-pair-share จัดกระบวนการเรียนรู๎
โดยการสร๎างสถานการณ์จ าลอง ใช๎เกมส์ kahoot มาใช๎เป็นสํวนหนึ่งของการเรียนการสอน นอกจากนั้นมีการจัด
กิจกรรมหมากรุกไทยและหมากรุกสากลให๎กับผู๎เรียนได๎ฝึกกระบวนการคิดอยํางตํอเนื่อง มีการน าสื่อตํางๆมาใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอน เชํน VDO Worksheet  มีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎สื่อเทคโนโลยีในการเรียนได๎
อยํางเหมาะสม โดยฝึกให๎รู๎จักการสืบค๎นข๎อมูลโดยใช๎สื่อเทคโนโลยี และน าเสนอข๎อมูลหรือผลงานเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของตนเอง เชํน การค๎นหาข๎อมูลทางInternet การเรียนรู๎ด๎วยตนเองจาก DLTV การศึกษาภูมิศาสตร์โดยใช๎ 
google Earth การสํงงานโดยใช๎ Appication Line  facebook การถํายท า vdo หนังสั้น เป็นต๎น สํงเสริม
กิจกรรมสร๎างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให๎กับผู๎เรียน เชํน การออกแบบรรจุภัณฑ์ การฝึกตํอวงจรอิเล็คทรอนิคส์เป็น
วงจรควบคุมอัตโนมัติ เป็นต๎น จัดกระบวนการเรียนรู๎ โครงการ กิจกรรมที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธ์ิของผู๎เรียน เชํน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย คํายวิทยาศาสตร์
โดยประสานความรํวมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีการสอนซํอมเสริม มีการสอนเสริมพิเศษให๎นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษโดยใช๎วิทยากรเฉพาะทาง เชํน บุคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญของเข่ือนศรีนครินทร์มาชํวยสอนพิเศษ นอกจากนั้นมีการเสริมสร๎างศักยภาพพิเศษให๎กับผู๎เรียนให๎ได๎รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพรายบุคคล เชํน ดนตรี หมากรุก เรือพาย และงานอาชีพ เป็นต๎นมีจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎
ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํองานอาชีพและมีทักษะด๎านงานอาชีพโดยมีการจัดการเรียนการสอน ที่เน๎นทักษะการท างาน
ด๎านอาชีพการพัฒนาคุณภาพนักเรียนผํานกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านอาชีพที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตบริบทของชุมชน 
และวัฒนธรรม เรียนรู๎ตามความถนัดความต๎องการของตนเอง และสร๎างโอกาสให๎มีทางเลือกหลังจบการศึกษา   
มากขึ้น โดยได๎ก าหนดข้ันตอนการด าเนินการเริ่มจากการวิเคราะห์ข๎อมูลเกีย่วกับสภาพทั่วไปชุมชนและความพรอ๎ม
ของโรงเรียน ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานฯและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยได๎
ก าหนดรายวิชาเรียนเป็นตะกร๎าวิชาให๎นักเรียนได๎เลอืกเรยีนตามความถนัดและสนใจ เชํน ชํางยนต์ ชํางไฟฟ้าก าลัง 
ชํางเครื่องเย็น ชํางเครื่องประดับและอัญมณี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารและโภชนาการ เกษตร           
ธุรกิจพอเพียง มัคคุเทศก์น๎อย คาร์แคร์ ซักรีด การแสดงเพื่ออาชีพ เป็นต๎น มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
อยํางหลากหลายโดยจดัเปน็รูปแบบหลกัสูตรระยะสั้น รูปแบบสะสมหนํวยกิต เตรียมอาชีวศึกษา รูปแบบทวิศึกษา  
รูปแบบหลักสูตรเช่ือมโยงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต๎น สร๎างการมี  สํวนรํวมโดยประสานความรํวมมือจาก
ทุกภาคสํวนชํวยจัดการศึกษาซึ่งมีหลายหนํวยงานมารํวมเป็นภาคีเครือขํายรํวมจัดการศึกษา เชํน วิทยาลัยสารพัด
ชํางกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน    
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถานประกอบการ รวมถึงปราชญ์ชุมชน เป็นต๎น ในด๎านแนวทางจัดการเรียนการสอน
นั้นได๎ด าเนินการด๎วยวิธีที่หลากหลายเพื่อให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความพร๎อมของทรัพยากรที่มีอยูํ ทั้งด๎าน
สถานที่เรียน ผู๎สอน และงบประมาณ มีการจัดท าโครงการขับเคลื่อนหลายโครงการ เชํน โครงการพัฒนาหลักสูตร
เพื่ออาชีพ โครงการคหกรรมใสํใจในภูมิปัญญาท๎องถ่ิน โครงการธุรกิจพอเพียง และโครงการจัดการศึกษา        
สายอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นต๎น 
               นอกจากนี้สถานศึกษาได๎มีการด าเนินการสร๎างเสริมพัฒนาคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี พัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู๎เรียน โดยสร๎างเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามรูปแบบการสร๎างคุณธรรมของโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา มีการก าหนดคุณธรรมอัตลกัษณ์ คือ วินัยเดํน รับผิดชอบดี มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ และพอเพียง  

๙ 



 
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนรักความเป็นไทยและเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ ซึ่งได๎ด าเนินการโครงการปลูกฝังคุณธรรม     
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โครงการท าดีเพื่อพํอ  โครงการลูก ศว.ไมํขอท าผิด โครงการการบูรณาการ     
การเรียนรู๎แบบองค์รวม“วิชางานวิชาชีวิต โครงการธนาคารโรงเรยีน เป็นต๎น อีกทั้งได๎จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
สร๎างเสริมพัฒนาคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีเพิ่มเติม เชํน กิจกรรมวันส าคัญ ทางสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม
หน๎าเสาธง กิจกรรมไหว๎ครู กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมไหว๎ครู โครงการโรงเรียนสขีาว โครงการธนาคาร
โรงเรียน เป็นต๎น  ในด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมนั้นได๎จัดกิจกรรมการจัดสร๎างศูนย์การ
เรียนรู๎พอเพียงตามพํอ ร.๙ อนุสรณ์ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม และศูนย์การเรียนรู๎อยูํอยํางพอเพียงที่ห๎องเรียน
สาขาดํานแมํแฉลบ โดยฐานการเรียนรู๎ในศูนย์ฯ นั้นจะเกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ดังนี้ ๑) การอนุรักษ์ป่าการปลูกไม๎ป่ากินได๎  ๒) การอนุรักษ์พันธ์ุกล๎วยนานาชนิด  ๓) การอนุรักษ์น้ าโดยการสร๎าง
ฝายชะลอน้ าสาธิต  ๔) การอนุรักษ์ดินโดยการเลี้ยงไสเ๎ดือน การจัดท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพเพื่อบ ารุงดินและ
เป็นปุ๋ยต๎นไม๎  ๕) การอนุรักษ์พลังงาน เชํน การใช๎แก๏สชีวภาพจากเศษอาหาร การใช๎เตาชีวมวลในการประกอบ
อาหาร การใช๎ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลําเซลล)์ เป็นต๎น มีการจัดท าสวนพรรณไม๎ประจ าจังหวัดของแตํ
ละจังหวัดเพื่อให๎นักเรียนได๎ศึกษา จัดท าโครงการขยะคุณธรรม และสํงเสริมให๎นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจริงในเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เชํนกิจกรรมท าแนวกันไฟป่าจริงในป่าไม๎   รํวมกับชุมชนท าฝายชะลอน้ าจริงที่
หมูํบ๎านองจุ รํวมกับชุมชนเก็บขยะในอํางเก็บน้ าเข่ือนศรีนครินทร์ มุํงเน๎นให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นรูปธรรมตามโครงการ ศว.รํวมใจใสํใจสิ่งแวดล๎อมเพื่อการอนุรักษ์ที่
ยั่งยืนสถานศึกษาสํงเสริมให๎ผู๎ เรียนมีความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทยสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้           
๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยบรรจุวิชาการแสดงเพื่ออาชีพให๎นักเรียนได๎เรียนและสามารถน าไปแสดงได๎ที่
ผํานมาโรงเรียนได๎จัดให๎นักเรียนแสดงร าพื้นบ๎าน เชํน ร าตงชนเผํากะเหรี่ยง ร ากลองยาว ร าไทยโบราณ (สุโขทัย 
ลพบุรี ทวารวดี และศรีวิชัย )ทุกวันพุธ ณ ตลาดประชารัฐเพื่อให๎ชุมชนได๎ชมและเห็นคุณคําของวัฒนธรรมท๎องถ่ิน 
นอกจากนั้นได๎แสดงในเทศกาลงานส าคัญตํางๆ รวมทั้งใช๎หารายได๎โดยออกแสดงให๎นักทํองเที่ยวในรีสอร์ทตํางๆได๎
ชม ๒) อนุรักษ์เพลงไทยลูกทุํงโดยได๎จัดต้ังวงดนตรีลูกทุํงของโรงเรียนตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อให๎นักเรียนได๎แสดง
ตํอสาธารณชน โดยที่ผํานมานักเรียนได๎ออกแสดงเนื่องในงานส าคัญเทศกาล งานประเพณีตํางๆในจังหวัด
กาญจนบุรี อีกทั้งได๎เข๎ารํวมการประกวดในระดับประเทศอีกหลายรายการ เชํน รายการชิงช๎าสวรรค์ ยามาฮํ า
ลูกทุํงคอนเทสต์ เป็นต๎น ๓) จัดการแสดงละครสร๎างสรรค์คุณธรรม และแสดงออกถึงการรักเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ให๎ชุมชนและสาธารณชนได๎ชม เชํน การแสดงแสง สี เสียงเรื่องสงครามเก๎าทัพโดยให๎นักเรียน  
ทุกคนมีสํวนรํวมในการแสดงการแสดงเรือ่งพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีและเทศกาลงานส าคัญตํางๆ ๔) การรักษาประเพณีไทยที่ส าคัญ เชํน ให๎นักเรียน
ได๎เวียนเทียนที่วัดทํากระดานในวันส าคัญทางศาสนา ให๎นักเรียนทุกคนได๎รํวมแหํเทียนพรรษาในวันเข๎าพรรษาของ
ทุกปี เป็นต๎น การสร๎างวัฒนธรรม การอยูํรํวมกันบนความแตกตํางของวัฒนธรรมนั้นสถานศึกษาปลูกฝังและ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักยอมรับความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกตํางผํานกิจกรรมตํางๆ  เชํน กระบวนการท างาน
หรือกิจกรรมของนักเรียนเป็นกลุํมด าเนินการกันเองโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย เป็นต๎น  
ในสํวนด๎านการสํงเสริมสํงโภชนาการและสุขภาพอนามัยนั้นได๎ให๎ความส าคัญในด๎านสุขภาพอนามัยของนักเรยีนทุก
คน โดยได๎จัดท าโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพอนามัยนักเรียน ดังนี้  ๑) จัดอาหารกลางวันให๎กับ
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นได๎รับประทาน ๒) จัดน้ าด่ืมสะอาดซึ่งผํานการกรองที่ถูกวิธีจากโรงกรองน้ า
ที่สร๎างโดยกรมทรัพยากรน้ าบาดาลให๎นักเรียนทุกคนได๎ด่ืม ๓) ควบคุมคุณภาพอาหารจากร๎านค๎าในโรงเรียนพร๎อม
ไมํให๎มีการจ าหนํายเครื่องดื่มน้ าอัดลม ๔) สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ออกก าลังกายจากการฝึกซ๎อมและเลํนกีฬาเป็น
ประจ า เชํน กีฬาภายในโรงเรียน กีฬาอ าเภอศรีสวัสดิ์ กีฬาจังหวัด และกีฬาแหํงชาติ ๕) จัดท าโครงการโรงเรียน   
สีขาว และห๎องเรียนสีขาว โดยมีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด    
ทั้งในสํวนของโรงเรียนเองและรํวมกับหนํวยงานในท๎องถ่ิน มีการสุํมตรวจนักเรียนกลุํมเสี่ยงชํวยเหลือนักเรียนที่มี

๑๐ 



การเสพยาโดยรํวมกับผู๎ปกครอง ผู๎น าชุมชนและโรงพยาบาลทํากระดานเพื่อบ าบัดนักเรียน มีการเฝ้าระวังนักเรียน
กลุํมเสี่ยงโดยมีครูที่ปรึกษาคอยดูแล และ ๖) รํวมกับโรงพยาบาลทํากระดานจัดให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา
ให๎กับผู๎เรียนได๎รู๎และเข๎าใจเพื่อไมํให๎เกิดปัญหาต้ังครรภ์ในวัยเรียน นอกจากนั้นได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีอารมณ์และ
สุขภาพจิตที่ดีอยํูเสมอ ผํานกิจกรรม ดนตรี กีฬา ตลอดจนสมาธิบ าบัด ใช๎ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนกับผู๎ เรียน
ทุกคน รวมถึงมีกิจกรรมโฮมรูม และกระบวนการแนะแนว การเยี่ยมบ๎านและชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีปัญหาทุกคน มี
การขับเคลื่อนด๎วยการจัดท าโครงการโรงเรียนสขีาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการสํงเสริมสุขภาพนักเรียน 
เป็นต๎น   
     ๒. ผลการพฒันา 
         จากการที่สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลายท าให๎ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
มาตรฐานที่ ๑ อยูํในระดับดีเลิศ  เนื่องจากผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน เขียน สื่อสาร เชํน การอํานสะกดค า
ในแตํละระดับช้ัน สามารถอํานออกเสียงค าควบกล้ า การอํานจับใจความ การเขียนตามค าบอกถูกต๎องตามเกณฑ์ที่
ก าหนด การน าเสนอรายงานหน๎าช้ันเรียน มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํง
เรียนรู๎และสื่อตํางๆ รอบตัว มีการแสวงหาความรู๎เพิ่มเติม  เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู๎ระหวํางกัน ถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด เรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ตํางๆได๎โดยโดยมีผู๎เรียนที่มีผลการ
ประเมินความสามารถในการอําน ฟัง พูด เขียนและการสื่อสารผํานเกณฑ์ที่ก าหนดเทํากับร๎อยละ ๗๒ มีทักษะ  
การคิดค านวณข้ันพื้นฐานโดยมีผู๎เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณผํานเกณฑ์ที่ก าหนด มีคํา
เทํากับ ร๎อยละ ๖๔  ผู๎เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา กล๎าที่จะคิด และแสดงออกถึงความคิดของตนเอง เพื่อที่จะให๎เพื่อนและครูรํวมกันแนะน า
เพิ่มเติม ยอมรับในข๎อเสนอแนะ เพื่อน าไปสูํการแก๎ปัญหาที่ถูกต๎อง ท างานอยํางมีแบบแผน มีการวางแผนกํอนการ
ท างาน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนน าความคิดเห็นที่ได๎ไปแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนมี
ความชัดเจนของการระบุประเด็นปัญหา และสามารถแก๎ปัญหาได๎ เชํน กระบวนการจัดการเรียนรู๎ใน “วิชางาน 
วิชาชีวิต”นั้น ให๎มีการแบํงกลุํมผู๎เรียนเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม ฝึกการท างานเป็นทีม รํวมกันศึกษาข๎อมูล อภิปราย
ข๎อสรุป แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุํม การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนรวมไปถึงการแก๎ปัญหาที่เกิดข้ึน
ระหวํางการท างานนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการท างานด๎านเกษตรกรรมเริ่มตั้งแตํการปลูกผัก    
การดูแลพืชผัก การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป รวมทั้งการจ าหนํายผลผลิต และการจัดสรรรายได๎ด๎วยความเป็น
ธรรมโดยมีจ านวนผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ์ประเมินการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาร๎อยละ  ๗๘ นอกจากนั้นผู๎เรียนสามารถสร๎างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมอยํางเป็นรูปธรรม เชํน การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อใสํผลิตภัณฑ์ การฝึกตํอวงจรอิเล็คทรอนิคส์เป็น
วงจรควบคุมอัตโนมัติสมาร์ทฟาร์ม เป็นต๎น มีจ านวนผู๎เรียนที่มีความสามารถในการสร๎างช้ินงานได๎ร๎อยละ ๖๐ ของ
นักเรียนทั้งหมด ผู๎เรียนสามารถใช๎สื่อเทคโนโลยีในการเรียนได๎อยํางเหมาะสมรู๎จักการสืบค๎นข๎อมูลโดยใช๎สื่อ
เทคโนโลยี และน าเสนอข๎อมูลหรือผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเอง เชํน การค๎นหาข๎อมูลทาง Internet   
การเรียนรู๎ด๎วยตนเองจาก DLTV  การศึกษาภูมิศาสตร์โดยใช๎ google Earth การสํงงานโดยใช๎ Appication Line  
facebook การถํายท า vdo หนังสั้น เป็นต๎น โดยมี จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยี ร๎อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียนคะแนนโอเน็ตในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ สูงข้ึน
ทุกกลุํมสาระ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทกุกลุมํสาระวิชาของผู๎เรยีนทุกระดับช้ันสูงข้ึนทุกกลุํมสาระมีจ านวนผู๎เรียน
ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ ๓  ข้ึนไปร๎อยละ ๔๑ และผู๎เรียนผํานการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนร๎อยละ ๙๘ นอกจากนั้นผู๎เรียนได๎รับการเสริมสร๎างศักยภาพพิเศษให๎ได๎รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพรายบุคคลจนได๎รับรางวัลระดับประเทศ เชํน นักกีฬาหมากรุกไทยได๎รับรางวัลระดับประเทศเป็นนักกีฬา
ยอดเยี่ยมของการกีฬาแหํงประเทศไทย กีฬาเรือพายชนะระดับภาคเข๎าแขํงขันในกีฬาแหํงชาติ  วงดนตรีลูกทุํงและ
การท าน้ าพริกเครื่องเคียงได๎รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ  ในสํวนของการมีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ 

๑๑ 



ที่ดีตํองานอาชีพของผู๎เรียนนั้น จากด าเนินการจัดการเรียนรู๎สูํสัมมาอาชีพเพื่อเตรียมพร๎อ มผู๎เรียน สูํชีวิตที่มี
คุณภาพที่ดี ท าให๎ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ดี มีทักษะพื้นฐานด๎านอาชีพ สามารถน าความรู๎และทักษะ ด๎านอาชีพท าให๎
สร๎างรายได๎ระหวํางเรียนได๎ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมในการท างานและมีทางเลือกหลังจบการศึกษา  
มากขึ้น โดยผู๎เรียนร๎อยละ ๘๕ มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ตัวช้ีวัดของความส าเร็จอีก
ประการ คือ นักเรียนที่จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได๎ศึกษาตํอสายอาชีพ มากถึงร๎อยละ ๕๗ ซึ่งมากกวํา
เรียนตํอสายสามัญ ร๎อยละ ๑๔ 
         ในสํวนของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนที่เกิดข้ึนน้ันอยูํในระดับยอดเยี่ยม เนื่องจากสถานศึกษาได๎มี
การด าเนินการสร๎างเสริมพัฒนาคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี พัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน โดยสร๎างเสริมให๎ผู๎เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมตามรปูแบบการสรา๎งคุณธรรมของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ผลจากการด าเนินการท า
ให๎ผู๎เรียนจะเกิดคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนคือ มีวินัย  มีความรับผิดชอบในตนเองและงานที่
มอบหมาย ตลอดจนมีจิตสาธารณะชํวยเหลือกิจการงานของโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนมีความซื่อสัตย์  และ     
มีความพอเพียง จะเห็นได๎จากการใช๎จํายเงินของนักเรียนอยํางประหยัดมี การเก็บฝากออมในธนาคารโรงเรียน 
เป็นต๎น รักความเป็นไทยและเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ เห็นได๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันฯทุก
ครั้งที่ทางสถานศึกษาและหนํวยงานภายนอกจัดข้ึนซึ่งจากการประเมินพบวําผู๎เรียน มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดร๎อยละ ๘๕ ในด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมนั้น ผู๎เรียนมี
จิตส านึกในการรํวมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการประเมินพบวําผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ร๎อยละ ๙๐ ท าให๎สถานศึกษาผํานการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาของส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๘ ให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบอยูํในระดับยอดเยี่ยม  ในสํวนของคุณลักษณะด๎านการมีความภูมิใจใน
ท๎องถ่ินและความเป็นไทยนั้น จากการที่ได๎จัดท าโครงการหรอืกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสํงเสริมและสร๎างจิตส านึก
ในการเห็นคุณคํา และภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถ่ินน้ัน ผู๎เรียนมีความรักและเห็นคุณคํา
ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยและท๎องถ่ินตนเอง โดยมีการรํวมกิจกรรมทุกครั้ง และได๎ด าเนิน
กิจกรรมด๎วยกลุํมของนักเรียนเองจนเป็นที่ยอมรับจากชุมชน ผลการส ารวจพบวํา ผู๎เรียนมีความภูมิใจและมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นไทย ร๎อยละ ๘๕  ในสํวนการสร๎างวัฒนธรรมการอยูํรํวมกัน
บนความแตกตํางของวัฒนธรรมที่สถานศึกษาปลูกฝังและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนนั้น ผู๎เรียนรู๎จักยอมรับความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันสามารถปฏิบัติกิจกรรมตํางๆรวํมกันได๎ดีเหน็ได๎จากในหลายๆกิจกรรม เชํนกระบวนการกลุํมในการเรียน
วิชางานวิชาชีวิต สภานักเรียน เป็นต๎น จากการประเมินพบวําผู๎เรียนที่มีการยอมรับความแตกตํางทางวัฒนธรรม 
และคิดเห็นของผู๎อื่น ร๎อยละ ๗๘  ในด๎านการสร๎างสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคมนั้น จากการด าเนินการ
โครงการและกิจกรรมผลที่ได๎รับท าให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีน้ าหนัก สํวนสูง  และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี จากการวัดและส ารวจพบวํานักเรียนร๎อยละ ๙๒          
มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
       ๓. จุดเดํน 

ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะชีวิตมีความสามารถ      
ที่หลากหลายแตกตํางกันหลายด๎านโดยเฉพาะ  ด๎านกีฬา ดนตรี และงานอาชีพ โดยผู๎เรียนได๎รับการเสริมสร๎าง
ศักยภาพพิเศษให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพรายบุคคลจนได๎รับรางวัลระดับประเทศ เชํน นักกีฬาหมากรุกไทย
ได๎รับรางวัลระดับประเทศเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของการกีฬาแหํงประเทศไทย กีฬาเรือพายชนะระดับภาค  เข๎า
แขํงขันในกีฬาแหํงชาติ และมีนักเรียนผํานการคัดเลือกได๎เป็นเยาวชนทีมชาติไทย วงดนตรีลูกทุํงและการท า
น้ าพริกเครื่องเคียงได๎รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีความโดดเดํนในด๎านการสร๎าง
ทักษะอาชีพให๎กับนักเรียนอยํางเปน็รูปธรรม โดยมีโครงการการจัดการเรียนรู๎สูํสัมมาอาชีพเพื่อเตรียมพร๎อมผู๎เรียน
สูํชีวิตที่มีคุณภาพ มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอยํางหลากหลาย เชํน รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  รูปแบบ
สะสมหนํวยกิตเตรียมอาชีวศึกษารูปแบบทวิศึกษา รูปแบบหลักสูตรเช่ือมโยงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต๎น    
มีการประสานจัดการศึกษารํวมกับภาคีเครือขํายทางอาชีพที่หลากหลาย  

๑๒ 



 
       ๔. จุดควรพัฒนา 

ควรสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเองให๎กับผู๎เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต   
สํงเสริมทัศนคติที่ดีและเพิ่มความเข๎มข๎นในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช๎ได๎ สํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์เพื่อน าไปสูํการเป็นนักปัญญาประดิษฐ์         
จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให๎ครบทั้ง ๘ กลุํมสาระ 

 มาตรฐานท่ี  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ    

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

๒๐ ๑๗.๒      √ 

๒.๑ การมเีป้าหมาย วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๔   
๔.๐๐ 

     √ 

๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

   ๔   
๓.๖๐ 

     √ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎น
คุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมํเป้าหมาย 

๓ ๒.๖๐       √ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๓   
๒.๒๐ 

    √  

๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและ
สังคมทีเ่อื้อตอํการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 

   ๓   
๒.๘๐ 

       √ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ๎

   ๓   
๒.๐๐ 

    √  

            

 ๑. กระบวนการพัฒนา 

              สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการโดยได๎จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา ๔ ปี
เริ่มตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖4 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในทุกๆปี โดยได๎ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาผลการด าเนินงานด๎านตํางๆ ในรอบปีที่ผํานมา มีการประชุมระดมความคิดกับผูเ๎กีย่วข๎อง
ทุกฝ่าย เชํน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู๎แทนผู๎ปกครอง ตัวแทนนักเรียน เพื่อวางแผนรํวมกัน
ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “คุณธรรมน าความรู๎” และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “ มีอาชีพ รักการ
ท างาน” นอกจากนั้นได๎รํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา “โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมจัดการศึกษา
อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู๎ความสามารถทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ และ
สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มีพันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ และโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล๎องกัน มีการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการ/กิจกรรม ให๎สอดรับกับพระราโชบาย
ด๎านการศึกษาของสมเด็จพระเจ๎าอยูํมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร แนวทางการด าเนินงานของ    
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา อีกทั้งเป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 

๑๓ 



 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  ยุทธศาสตร์จังหวัด
กาญจนบุรี และสภาพบริบทความต๎องการของชุมชนอ าเภอศรีสวัสดิ์ เป็นต๎น และสํงผลให๎การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาความส าเร็จเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว๎อีกทั้งมีการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนดไว๎ นอกจากนั้นได๎ด าเนินการ โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด าเนินการตรวจสอบตาม
กฎกระทรวง วําด๎วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ ๑) คุณภาพของ
ผู๎เรียน มาตรฐานที่  ๒)  กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓) กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยสถานศึกษาได๎ด าเนินการภายใต๎กรอบการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพ คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และก าหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนา จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการด าเนินงานโดยทุกฝ่ายมีสํวนรํวม จัดระบบบริหาร และ
สารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) มีการนิเทศภายในอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง จัดให๎มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีเครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให๎มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมทุก
มาตรฐานการศึกษา ด าเนินการเมื่อสิ้นปีการศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นข๎อมูลในการจัดท า
รายงานประจ าปี (SAR) และใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  สถานศึกษาได๎จัดท า
โครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาโดยแบํงงานเป็นกลุํมงาน ดังนี้ ๑)กลุํมบริหารวิชาการ ๒)กลุํมบริหารงาน
บุคลากร ๓)กลุํมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ สินทรัพย์ ๔)กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน และ       
๕) กลุํมบริหารงานทั่วไป  แนวทางในการบริหารมี ดังนี้   
            ๑) ด๎านวิชาการ ได๎ด าเนินการก าหนดขอบขํายกลุํมบริหารงานวิชาการ ประกอบด๎วยการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล งานสนับสนุน การวางแผนด๎านวิชาการ การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน การนิเทศ การแนะแนว การพัฒนาสื่อ และงานวิจัย  ด าเนินการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน
มีทักษะ มีความรู๎ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง
ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ กับความต๎องการของท๎องถ่ิน ชุมชน เชํน หลักสูตรที่เน๎นอาชีพ    
ทั้งทวิศึกษา และหลักสูตรปกติ จัดกิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรให๎ผู๎เรียน โดยมีจุดเน๎น ๑) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยูํอยํางพอเพียง (ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) ๒) รักความเป็นไทย หํางไกลยาเสพติด ๓) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติสูงข้ึน ๓) นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะด๎านอาชีพ และ ๔) ทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และทักษะการสื่อสาร พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของการศึกษา 
วางแผนการจัดการเรียนให๎นักเรียนได๎เลือกตามความต๎องการและความถนัดของตนเองโดย ได๎จัดการเรียน   
การสอนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ช้ัน ม.๑ - ม.๖  จัดการสอนวิชาชีพรูปแบบสะสมหนํวยกิต (Pre-VEd.) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น, เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรทวิศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. , เปิดสอนวิชาชีพ
รูปแบบสะสมหนํวยกิต (Pre-VEd.) และหลักสูตรระยะสั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรํวมกับสถาบัน
อาชีวศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียน มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนารูปแบบการ
ประเมินผลการเรียน มีการดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และจัดหาทุนการศึกษาจากหนํวยงานตํางๆเพื่อสนับสนุนและชํวยเหลือให๎นักเรียนได๎เรียนจนจบ
หลักสูตร และได๎เรียนสูงข้ึนถึงในระดับปริญญาตรี ให๎ความส าคัญกับงานแนะแนว ในการรู๎จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อให๎รู๎สภาพที่แท๎จริงของนักเรียนเพื่อเป็นข๎อมูลในการชํวยเหลือนักเรียนเมื่อนักเรียนเกิดปัญหา
ด๎านตํางๆ  

๑๔ 



  
           ๒) ด๎านงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณเน๎นการบริหารให๎มีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ เป็นปัจจุบัน ยึดหลักการ
บริหารมุํงเน๎นผลสัมฤทธ์ิ สํวนรํวมโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคี ๔ ฝ่าย มีการบูรณาการโครงการใน
แผนปฏิบัติการที่มีความสอดคล๎องกันรํวมด าเนินการด๎วยกันท าให๎ประหยัดงบประมาณแตํได๎ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายทุกโครงการ เชํน บูรณาการโครงการเปิดหูเปิดตาเปิดต ารานอกห๎องเรียน โครงการทัศนศึกษา 
โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพพิเศษ กิจกรรมสรา๎งเสรมิคุณธรรม กิจกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม ผล
จากการบูรณาการโครงการนั้น นอกจากส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายของทุกโครงการกิจกรรมแล๎ว เป็นการ
ประหยัดงบประมาณอีกด๎วย  มีการใช๎ประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนและมีการจัดหารายได๎มาใช๎ในการ
บริหารจัดการเพื่อประโยชน์สถานศึกษา เชํน จัดพื้นที่วํางเปลําให๎เป็นพื้นที่ตลาดนัดชุมชน บริการคาร์แคร์ 
เป็นต๎น นอกจากนั้นมีการจัดท าโครงการตํางๆขอรับงบประมาณจากหนํวยงานภายนอก เชํน โครงการพัฒนา
ศูนย์สํงเสริมฝึกอาชีพนักเรียนและชุมชนอ าเภอศรีสวัสดิ์ โดยของบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
กาญจนบุรี ๕  โครงการพัฒนาศูนย์การเรยีนรูพ๎อเพยีงตามพํอ ร.๙ อนุสรณ์ใช๎งบยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
และเข่ือนศรีนครินทร์ ระบบการเงินพัสดุเป็นปัจจุบันถูกต๎องสามารถตรวจสอบได๎ บุคลากรที่รับผิดชอบ        
มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานได๎ถูกต๎องตามระเบียบทางราชการอยํางมีประสิทธิภาพ  
           ๓) งานบริหารงานบุคคล  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาได๎ด าเนินการก าหนดขอบเขต            
การบริหารงานบุคคลตามโครงสร๎างโรงเรียน  โดยมีการวางแผนอัตราก าลังลํวงหน๎าให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และก าหนดความต๎องการในแตํละวิชาเอกให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสถานศึกษาการ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูโดยสํงเข๎าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามความต๎องการของแตํละคน 
จัดอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบ Active learning เป็นต๎น  มีการสร๎างขวัญและก าลังใจให๎ครู เชํน 
การชมเชยและให๎รางวัลครูที่ปฏิบัติงานดีในโอกาสที่เหมาะสม จัดให๎มีการรับประทานอาหารรํวมกันในโอกาส
ส าคัญๆ มีการชํวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเพื่อนครูเดือดร๎อน เป็นต๎น มีการสร๎างวินัยและรักษาวินัยโดยให๎
ผู๎บริหาร ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักในการมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เชิดชูเกียรติ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู                   
           ๔) ด๎านการบริหารทั่วไป ได๎ก าหนดโครงสร๎างกลุํมบริหารทั่วไปให๎สอดคล๎องกับโครงสร๎างการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคลตามหลักการกระจายอ านาจ โดยมีจุดเน๎น และหลักการบริหารงานดังนี้ (๑) พัฒนาสภาพ 
แวดล๎อมแหลํงเรียนรู๎ ภูมิทัศน์สะอาด รํมรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎ เชํน อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห๎องสมุด ห๎องปฏิบัติการตํางๆ มีเพียงพอ มีการจัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎ศูนย์การเรียนรู๎พอเพียงตามพํอ 
ร.๙ อนุสรณ์ แหลํงเรียนรู๎ศูนย์ฝึกอาชีพ ตลาดนัดชุมชน เป็นต๎น (๒) ใช๎เทคโนโลยีในสารบรรณเพื่อความ
รวดเร็วในการ รับ-สํง หนังสือราชการ หรือเอกสารส าคัญตํางๆต๎องมีความถูกต๎อง (๓) มีการสร๎างความสัมพันธ์
ชุมชนและประสานความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกผํานกิจกรรมตํางๆ เชํน การให๎องค์ความรู๎งานอาชีพ 
การรํวมบุญประเพณีงานตํางๆ การให๎บริการด๎านการแสดง การให๎บริการด๎านการใช๎สถานที่ เป็นแหลํงเรียนรู๎
ส าหรับชุมชน การให๎ปราชญ์ชุมชนเป็นวิทยากรให๎ความรู๎ การรับบริการด๎านอนามัย โภชนาการจากหนํวยงาน 
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎  เชํน การติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน เป็นต๎น 
     ๒. ผลการพัฒนา 
           ๒.๑  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ในแผน โดยผลจากการด าเนินการกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีได๎ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย        
ที่ก าหนดในร๎อยละ ๙๐ ของโครงการทั้งหมด 
 
 

๑๕ 



        
    ๒.๒  ผลจากการที่สถานศึกษาได๎บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามโครงสร๎างการบริหาร
สถานศึกษาในแตํละกลุํมงานอยํางมีประสิทธิภาพนั้น สํงผลท าให๎ภารกิจในกรอบงานทั้ง ๕ ฝ่ายส าเร็จตาม
เป้าหมายคุณภาพการศึกษาในภาพรวมดีข้ึน   
          ๒.๓ ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ มีการพัฒนาตนเอง มีจรรยาบรรณประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม
กับความเป็นครู เชํน การได๎รับรางวัลครูดีเดํนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ หลายรางวัล 
         ๒.๔ สถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ มีแหลํงเรียนรู๎       
ที่หลากหลายให๎นักเรียนได๎เรียนรูแ๎ละฝกึปฏิบัติ เชํน มีการจัดสร๎างแหลงํเรียนรู๎ศูนย์การเรียนรู๎พอเพียงตามพํอ 
ร.๙ อนุสรณ์ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียน ตลาดนัดชุมชน ป่าไม๎เบญจพรรณ สวนพันธ์ุไม๎ ๗๗ จังหวัด เป็นต๎น   
          ๒.๕ สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
เชํน การติดตั้งระบบอินเตอรเ์น็ตความเรว็สูง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใ์ห๎เพียงพอตํอการใช๎งาน และอื่นๆท าให๎
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาข้ึน  
      ๓. จุดเดํน             
                 สถานศึกษาได๎ก าหนดแนวทางและด าเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสํงเสริมคุณภาพการศึกษาในด๎าน  
การสร๎างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให๎ประชากรวัยเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางทั่วถึงและ   
มีคุณภาพด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้  ๑) จัดการศึกษารูปแบบกึ่งศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียนให๎นักเรียน    
ที่อยูํบ๎านไกลที่ไมํสามารถเดินทางไป-กลับได๎เข๎าพักอาศัยในโรงเรียนและได๎ฝึกฝนนักเรียนด๎วยกิจกรรม         
ที่หลากหลายเพื่อสร๎างทักษะชีวิตและคุณธรรมให๎เกิดกับนักเรียน ๒) เปิดห๎องเรียนสาขาดํานแมํแฉลบ       
สอนในระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เพื่อสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับนักเรียนที่ด๎อยโอกาส 
หํางไกล ทุรกันดาร การคมนาคมไมํสะดวก ได๎เข๎าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบหลักสูตร  
     ๔. จุดควรพัฒนา 

    สถานศึกษาควรมีเพิ่มประสทิธิภาพระบบเทคโนโลยีให๎ทนัสมัยเพื่อน ามาใช๎ในการบรหิารจัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนั้นควรจัดหาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎ครบตามงานเพื่อ      
ลดภาระงานการสอนของครู เชํน งานพัสดุ งานการเงิน งานสารบรรณ และงานโสตศึกษา    

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 

๒๐   ๑๓.๐๐     √  

๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต ์ใช๎ในชีวิตได๎ 

๔    ๓.๐๐     √  

๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลํง
เรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู ๎

๔ ๓.๐๐     √  

๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ ๓.๐๐     √  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ๎รียนอยํางเป็น
ระบบและน าผลมาพฒันาผูเ๎รียน 

๔ ๒.๐๐    √   

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมลูสะท๎อน
กลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

๔ ๒.๐๐    √   

            

๑๖ 



 

 ๑. กระบวนการพัฒนา  
   สถานศึกษาด าเนินการสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญตามกระบวนการ

Active learning มีการวางแผนและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยการ
สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ มุํงเน๎นการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ  มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรเพื่อออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรี ยนรู๎ 
การบริหารจัดการช้ันเรยีน การวัดผลและประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอน จัดท ารายงานผลเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง สนับสนุนให๎ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นทักษะการคิดวิเคราะห์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ ครูจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมใน
การวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระตามความถนัด ได๎ลงมือปฏิบัติจริงด๎วยวิธีการที่หลากหลาย            
ได๎ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเอง พร๎อมทั้งเช่ือมโยง     
บูรณาการ แสวงหาความรู๎หาความรู๎จากสือ่เทคโนโลยีด๎วยตนเอง มีการใช๎สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน  มีการสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
ห๎องเรียน สํงเสริมให๎ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
       ๒. ผลการพัฒนา 

  จากการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา  เพื่อพัฒนาให๎ครูมีการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎  ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู๎เรียน ใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู๎เรียน ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถ่ินมาบูรณาการ      
ในการจัดการเรียนรู๎ สํงเสริมการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยวิธี การที่
หลากหลายสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ และธรรมชาติวิชา ครูให๎ค าแนะน าและแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียน
ทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค ครูได๎รับการสํงเสริมและสร๎างขวัญก าลังใจครูด าเนินงาน
กิจกรรมตํางๆทีไ่ด๎รับมอบหมายอยํางเต็มเวลา เต็มความสามารถอยํางตํอเนื่อง มีการเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ลง
มือปฏิบัติจริงด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ได๎ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสวงหาความรู๎  จากสื่อ
เทคโนโลยีด๎วยตนเอง     
       ๓. จุดเดํน 

 ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนด๎วยความตั้งใจและมุํงมั่ น โดยจัด
กระบวนการเรียนการสอนอยํางเปน็ระบบเน๎นการจัดกจิกรรมให๎ผูเ๎รยีนได๎ลงมอืปฏิบัติจริงด๎วยเทคนิคการเรยีน
การสอนที่หลากหลายตามความถนัดความสนใจและความแตกตํางของผู๎เรียน  มีการจัดหลักสูตรสามารถ      
ยืดหยุํนได๎ตามความต๎องการท๎องถ่ิน เปิดรายวิชาเรียนที่มีความหลากหลายรองรับความถนัดของผู๎เรียน
โดยเฉพาะในแผนการเรียนสายอาชีพ    
         ๔. จุดควรพัฒนา 

  ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยการใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาให๎มาก
เนื่องจากบริบทของโรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎มาก เชํน ศูนย์การเรียนรู๎พอเพียงตามพํอ ร.๙ อนุสรณ์ สวนพันธ์ุไม๎ 
๗๗ จังหวัด ป่าไม๎ในโรงเรียน เป็นต๎น ควรมีการจัดท าข๎อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและน าข๎อมูลมาใช๎ในการ
ชํวยเหลือนักเรียน มีการวิจัยในช้ันเรียนให๎มากกวําเดิม ควรมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการ 
plc ให๎มากกวําเดิม  

 
 
 

๑๗ 



 

นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 
        ๑. โครงการการสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
           สถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาสได๎เรียนอยํางทั่วถึง จนจบ
การศึกษาโดยด าเนินการ ดังนี้ ๑)บ๎านพักนักเรียน ๒)จัดการศึกษานอกระบบ ๓)รํวมจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา (ปวส.) ๔)ห๎องเรียนสาขา   
          ผลการด าเนินโครงการท าให๎ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได๎เข๎าเรียนอยํางทั่วถึง อยํางมีคุณภาพ
จนจบหลักสูตร  
        ๒. โครงการจัดการเรียนรู๎สูํสัมมาอาชีพเพื่อเตรียมพร๎อมผู๎เรียนสูํชีวิตที่มีคุณภาพที่ดี 
            มีจุดมุํงหมายเพื่อใหน๎ักเรียนมเีจตคติที่ดีตํอการเรียนสายอาชีพ มีทักษะด๎านอาชีพเพื่อการมีงานท า
และการศึกษาตํอ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน โดยได๎ก าหนดข้ันตอนการด าเนินการเริ่ม
จากการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปชุมชนและความพร๎อมของโรงเรียน ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานฯและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยได๎ก าหนดรายวิชาเรียนเป็นตะกร๎าวิชา
ให๎นักเรียนได๎เลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ เ ชํน ชํางยนต์  ชํางไฟฟ้าก าลัง ชํางเครื่องเย็น               
ชํางเครื่องประดับและอัญมณี การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ อาหารและโภชนาการ เกษตร ธุรกิจพอเพียง 
มัคคุเทศก์น๎อย คาร์แคร์ ซักรีด การแสดงเพื่ออาชีพ เป็นต๎น มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอยําง
หลากหลายโดยจัดเป็นรปูแบบหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบสะสมหนํวยกิตเตรียมอาชีวศึกษา รูปแบบทวิศึกษา  
รูปแบบหลักสูตรเช่ือมโยงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต๎น ที่ส าคัญโรงเรียนไมํมีศักยภาพเพียงพอที่       
จะด าเนินการได๎ ดังนั้นจึงขอความรํวมมือจากทุกภาคสํวนชํวยจัดการศึกษาซึ่งมีหลายหนํวยงานมารํวมเป็น
ภาคีเครือขํายรํวมจัดการศึกษา เชํน วิทยาลัยสารพัดชํางกาญจนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี        
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถานประกอบการ 
รวมถึงปราชญ์ชุมชน เป็นต๎น ในด๎านแนวทางจัดการเรียนการสอนนั้นได๎ด าเนินการด๎วยวิธีที่หลากหลาย
เพื่อให๎ เหมาะสมและสอดคล๎องกับความพร๎อมของทรัพยากรที่มีอยูํ ทั้งด๎านสถานที่ เรียน ผู๎สอ น            
และงบประมาณ   
            ผลการด าเนินการสถานศึกษาได๎ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการพบวํา นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตํอการเรียนสายอาชีพ มีความรู๎และทักษะด๎านอาชีพ มีทักษะชีวิตและคุณธรรมจากการท างาน  
           ๓. การจัดกระบวนการเรียนรู๎ในหลักสูตร “วิชางาน วิชาชีวิต” เป็นหลักสูตรที่บูรณาการหลายวิชา
เข๎าด๎วยกัน โดยมีวิชาเกษตรเป็นแกน เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริงจากสถานการณ์และสภาพแวดล๎อมจริง   
โดยมุํงเน๎นไปที่กลุํมวิชาที่สอดคล๎องกับชุมชนในท๎องถ่ินคือการเกษตรกรรม โดยฝึกการท าการเกษตรแบบ
ครบวงจรตั้งแตํการเป็นผู๎ผลิต แปรรูป และผู๎จ าหนําย เน๎นการรวมกลุํมท างานรํวมกันภายใต๎บริษัทจ าลอง
และน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการท างานรํวมกัน  มีครูเป็นพี่เลี้ยงคอยให๎
ค าแนะน า มีการวัดและประเมินผลตามสภาพที่แท๎จริง  
            ผลการด าเนินการ ผู๎เรียนเกิดองค์ความรู๎เชิงบูรณาการในหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะด๎านการเกษตร
แบบครบวงจรตั้งแตํการเป็นผู๎ผลิต ผู๎จ าหนําย เกิดทักษะชีวิต กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก๎ปัญหา     
การท างานเป็นทีม และที่ส าคัญเกิดคุณธรรมจากการท างานและสามารถน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ในชีวิติประจ าวันได๎ 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 
 

ส่วนท่ี ๓ 
สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลอื 

๑. สรุปผล   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ สรุปผลได๎ดังนี ้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๖๐ ๔๖.๓๐ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๓๕ ๒๔.๓๐ ดี 
  ๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ๕ ๓.๐๐ ดี 
  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ  
     อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปญัหา 

๕ ๓.๘๐ ดีเลิศ 

  ๓)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ๕ ๓.๐๐ ดี 
  ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ๕ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
  ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑๐ ๖.๐๐ ดี 
  ๖)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ๕ ๔.๖๐ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๒๕ ๒๒.๓๐ ยอดเยี่ยม  
   ๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๑๐ ๙.๐๐ ยอดเยี่ยม 
   ๒) ความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย ๕ ๔.๕๐ ยอดเยี่ยม 
   ๓) การยอมรับทีจ่ะอยูรํํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ๕ ๔.๐๐ ดีเลิศ 

   ๔) สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม ๕   ๔.๘๐  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๐ ๑๗.๒ ยอดเยี่ยม 
  ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๔   ๔.๐๐ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔   ๓.๖๐  ยอดเยี่ยม 

  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผูเ๎รียนรอบดา๎นตาม  
        หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย 

๓   ๒.๖๐ ยอดเยี่ยม  

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๓   ๒.๒๐ ดีเลิศ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอํการจัดการ 
        เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

๓   ๒.๘๐   ยอดเยี่ยม 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
        จัดการและการจัดการเรียนรู ๎

๓   ๒.๐๐ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๐ ๑๓.๐๐ ดีเลิศ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรูผ๎ํานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิและสามารถ  
        น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

๔         
 ๓.๐๐ 

ดีเลิศ 

  ๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ทีเ่อื้อตอํการเรียนรู ๎ ๔ ๓.๐๐ ดีเลิศ 

  ๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ ๓.๐๐ ดีเลิศ 

   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ๎รียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน ๔ ๒.๐๐ ดี 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลบัเพื่อพัฒนา และ   
       ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ๎

๔ ๒.๐๐ ดี 

 คะแนนรวม ๑๐๐ ๗๖.๕๐ ดีเลิศ 

๑๙ 



            
              จากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาพบวําคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยูํ
ในระดับดีเลิศ โดยในแตํละมาตรฐานมีระดับคุณภาพ ดังนี้ ๑) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียนอยูํในระดับดีเลิศ    
๒) มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยูํในระดับยอดเยี่ยม และ๓)มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญอยูํในระดับดีเลิศ มีรายละเอียดในแตํละมาตรฐาน ดังนี ้  
               มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียนอยูํในระดับดีเลิศ โดยในด๎านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู๎เรียน
อยูํในระดับดี ซึ่งมีผลการประเมินในแตํละองค์ประกอบ ดังนี้  ๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน       
การสื่อสาร และการคิดค านวณ อยูํในระดับดี  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และแก๎ปัญหา อยูํในระดับดีเลิศ ๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมอยูํ
ในระดับดี ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูํในระดับดีเลิศ ๕) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยูํในระดับดี และ๖) มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองาน
อาชีพอยูํในระดับยอดเยี่ยม สํวนในด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนอยูํในระดับยอดเยี่ยมซึ่งมีผลการ
ประเมินในแตํละองค์ประกอบ ดังนี้  ๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดอยูํในระดับ
ยอดเยี่ยม ๒) ความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทยอยูํในระดับยอดเยี่ยม ๓) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกัน    
บนความแตกตํางและหลากหลายอยูํในระดับดีเลิศ และ ๔) สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคมอยูํใน       
ระดับยอดเยี่ยม 

     ในด๎านคุณภาพของผู๎เรียนนั้นมีจุดเดํน คือผู๎ เรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะชีวิต                   
มีความสามารถที่หลากหลายแตกตํางกันหลายด๎านโดยเฉพาะ ด๎านกีฬา ดนตรี และงานอาชีพซึ่งผู๎เรียนได๎รับ
การเสริมสร๎างศักยภาพพิเศษให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพรายบุคคลจนได๎รับรางวัลระดับประเทศ เชํน 
นักกีฬาหมากรุกไทยได๎รับรางวัลระดับประเทศเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของการกีฬาแหํงประเทศไทย           
กีฬาเรือพายชนะระดับภาคเข๎าแขํงขันในกีฬาแหํงชาติ วงดนตรีลูกทุํงและการท าน้ าพริกเครื่องเคียงได๎รางวัล
เหรียญทองระดับประเทศ นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีความโดดเดํนในด๎านการสร๎างทักษะอาชีพให๎กับ
นักเรียนอยํางเป็นรูปธรรม โดยมีโครงการการจัดการเรียนรู๎สูํสัมมาอาชีพเพื่อเตรียมพร๎อมผู๎เรียนสูํชีวิตที่มี
คุณภาพ มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอยํางหลากหลาย เชํน รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบสะสม
หนํวยกิตเตรียมอาชีวศึกษา รูปแบบทวิศึกษา รูปแบบหลักสูตรเช่ือมโยงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต๎น     
มีการประสานจัดการศึกษารํวมกับภาคีเครือขํายทางอาชีพที่หลากหลาย ในจุดควรพัฒนานั้นควรสํงเสริม
กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเองให๎กบัผูเ๎รียนเพือ่เปน็พื้นฐานในการเรียนรูต๎ลอดชีวิต สํงเสริมทัศนคติที่ดีและเพิ่ม
ความเข๎มข๎นในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช๎ได๎ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์เพื่อน าไปสูํการเป็นนักปัญญาประดิษฐ์ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนให๎ครบทั้ง ๘ กลุํมสาระ  
               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยูํในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งมีผลการประเมินใน  
แตํละองค์ประกอบ ดังนี้ ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจนอยูํในระดับยอดเยี่ยม  
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยูํในระดับยอดเยี่ยม ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎น
คุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมายอยูํในระดับยอดเยี่ยม ๔) พัฒนาครูและ
บุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยูํในระดับดีเลศิ ๕) จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อตอํ
การจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพอยูํในระดับยอดเยี่ยม และ ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎อยูํในระดับดีเลิศ 
              ในด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีจุดเดํนคือสถานศึกษาได๎ก าหนดแนวทางและด าเนิน
โครงการกิจกรรมเพื่อสํงเสริมคุณภาพการศึกษาในด๎านการสร๎างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให๎ประชากรวัยเรียน
ได๎รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้  ๑) จัดการศึกษา
รูปแบบกึ่งศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียนให๎นักเรียนที่อยูํบ๎านไกลที่ไมํสามารถเดินทางไป – กลับได๎เข๎าพักอาศัย 

๒๐ 



 
ในโรงเรียนและได๎ฝึกฝนนักเรียนด๎วยกิจกรรมทีห่ลากหลายเพื่อสรา๎งทักษะชีวิตและคุณธรรมให๎เกิดกับนักเรียน    
๒) เปิดห๎องเรียนสาขาดํานแมํแฉลบ สอนในระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เพื่อสร๎างโอกาส      
ทางการศึกษาให๎กับนักเรียนที่ด๎อยโอกาส หํางไกล ทุรกันดาร การคมนาคมไมํสะดวก ได๎เข๎าเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายจนจบหลักสูตร มีจุดควรพัฒนาคือสถานศึกษาควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีให๎ทันสมัยเพื่อน ามาใช๎ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนั้นควรจัดหาบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎ครบตามงานเพื่อลดภาระงานการสอนของครู เชํน งานพัสดุ งานการเงิน   
งานสารบรรณ และงานโสตศึกษา เป็นต๎น  
               มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญอยูํในระดับดีเลิศ ซึ่งมีผล
การประเมินในแตํละองค์ประกอบ ดังนี้ ๑) จัดการเรียนรู๎ผาํนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎อยูํในระดับดีเลิศ  ๒) ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎อยูํ
ในระดับดีเลิศ ๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอยูํในระดับดีเลิศ ๔) ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยําง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียนอยูํในระดับดี และ ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎อยูํในระดับดี  
               ในด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญนั้นมีจุดเดํน คือครูมีการ
พัฒนาการจัด การเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนด๎วยความตั้งใจและมุํงมั่น มีการจัดหลักสูตรให๎ยืดหยุํนได๎
ตามความต๎องการของนักเรียนและท๎องถ่ิน เปิดรายวิชาเรียนที่มีความหลากหลายรองรับความถนัดของผู๎เรียน
โดยเฉพาะในแผนการเรียนสายอาชีพ มีจุดควรพัฒนาคือครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเชํนรูปแบบ     
active learning ให๎มากขึ้นโดยการใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาให๎มากกวําเดิมเนื่องจาก
บริบทของโรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎มาก เชํน ศูนย์การเรียนรู๎พอเพียงตามพํอ ร.๙ อนุสรณ์ สวนพันธ์ุไม๎          
๗๗ จังหวัด ป่าไม๎ในโรงเรียน เป็นต๎น ควรมีการจัดท าข๎อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและน าข๎อมูลมาใช๎ในการ
ชํวยเหลือนักเรียน มีการวิจัยในช้ันเรียนให๎มากกวําเดิม ควรมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการ 
plc ให๎มากกวําเดิม  

๒. แนวทางการพัฒนาต่อยอด    

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู๎เรียน   
    แนวทางการด าเนินการพัฒนาตํอไปนั้นสถานศึกษาควรจัดกิจกรรม โครงการเพื่อสํงเสริม

กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเองให๎กับผู๎เรียนด๎วยวิธีที่หลากหลาย เชํน การจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบ PBL 
(Project-Based Learning)  เน๎นให๎ผู๎เรียนจัดท าโครงงานมากๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมรักการ
อําน เป็นต๎น  ในสํวนการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช๎ได๎น้ันควรเพิ่มโครงการหรือกิจกรรม
เสริมด๎านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่หลากหลายให๎มากกวําเดิม ให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสสนทนาสื่อสารกับ
ชาวตํางชาติที่สื่อสารภาษาอังกฤษได๎บํอยๆด๎วยแนวทางที่หลากหลาย จัดหาวิทยากรตํางชาติมาสอนใน
โรงเรียน หรือใช๎สื่อเทคโนโลยีมาชํวยสอนหรือจัดกิจกรรม เป็นต๎น การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการ
คิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์เพื่อน าไปสูํการเป็นนักปัญญาประดิษฐ์นั้น ควรมุํงเน๎นการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎คิดค๎นและปฏิบัติเป็นกระบวนการกลุํม มีการบูรณาการหลายสาขาวิชาเข๎าด๎วยกัน เชํน 
สอนแบบ STEM วิชาวิทยาการค านวณ หรือโครงงาน เป็นต๎น สํวนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้น
ควรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให๎ครบทั้ง ๘ กลุํมสาระ มีการวิเคราะห์ผลการ
เรียนของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัดในแตํละสาระวิชาแล๎วจัดให๎มีการสอนซํอม
เสริมให๎ตามระดับคะแนนและความสามารถของผู๎เรียน 

 
 

๒๑ 



 
 
 
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ    
          แนวทางการด าเนินการพัฒนาตํอไปนั้นสถานศึกษาควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีให๎
ทันสมัยเพื่อน ามาใช๎ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน เชํน การเพิ่มระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
การปรับเปลี่ยนซํอมบ ารุงระบบเทคโนโลยีให๎ทันสมัยและใช๎การได๎ดีอยูํเสมอ นอกจากนั้นควรจัดหาบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎ครบตามงานเพื่อลดภาระงานการสอนของครู เชํน งานพัสดุ งานการเงิน   
งานสารบรรณ และงานโสตศึกษา เป็นต๎น  
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ     
        แนวทางการด าเนินการพัฒนาตํอไปนั้นสถานศึกษาควรเน๎นให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยการใช๎แหลํงเรียนรู๎ที่มีอยูํให๎มากขึ้น เชํน จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ เน๎นให๎ผู๎เรียน
ปฏิบัติจริงให๎มาก เชํน รูปแบบ active learning ควรมีการจัดท าข๎อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและน าข๎อมูล 
มาใช๎ในการชํวยเหลือนักเรียน ควรท าวิจัยในช้ันเรียนให๎มากกวําเดิม ควรมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วย
กระบวนการ plc ให๎มากกวําเดิม รวมทั้งที่ส าคัญต๎องให๎ครูทุกคนสํงรายงานการสอนทุกสัปดาห์ให๎ผู๎บริหาร    
ได๎อํานเพื่อนิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนในแตํละครั้ง  
 ๓. ความต้องการช่วยเหลือ  
          ๑)  พัฒนาครูผู๎สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาผู๎เรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
โดยหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 
           ๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานชํวยจัดสรรงบประมาณคําสาธารณูปโภคเพิ่มเติมให๎
สถานศึกษา 
           ๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานชํวยพิจารณาจัดสรรงบแลกเป้าเพื่อด าเนินโครงการ
ตามนโยบาย 
           ๔) การจัดหาชาวตํางชาติชํวยสอนภาษาอังกฤษให๎กับนักเรียนโดยขอความอนุเคราะห์จากหลาย
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



 
 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
 

    - ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุมํตัวบํงช้ี 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

  - ประกาศการใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๖๑ 
  - ประกาศการก าหนดคําเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
  - ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ค าสั่งที่    
98/๒๕๖๑ ลงวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖๑ 
                   - ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ ก าหนดคําเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ค าสั่งที่ 99/๒๕๖๑ ลงวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖๑  
     - ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ค าสั่งที่ 29/๒๕๖๒        
ลงวันที่ 15  มีนาคม ๒๕๖๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



 
ตาราง  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
: มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

( มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ท่ีได ้
ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบํงช้ีที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พงึประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๘ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ ๓ ผู๎เรียนมีความใฝ่รู ๎และเรียนรูอ๎ยํางตํอเนือ่ง ๑๐.๐๐ ๘.๗๑ ดี 

ตัวบํงช้ีที่ ๔ ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๔๓ ดี 

ตัวบํงช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ๎รียน ๒๐.๐๐ ๘.๓๗ พอใช๎ 

ตัวบํงช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบํงช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎น
สังกัด 

๕.๐๐ ๓.๕๒ พอใช๎ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      

ตัวบํงช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของ สถานศึกษา 

    ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      

ตัวบํงช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่  ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                  
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ 
๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๒๓ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป               ใช่   ไม่ใช ่

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้         ใช่   ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช ่  ไม่ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 



 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 

เรื่อง   การใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
.................................................................................................................................. 

   
                    สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙
(๓) ได ๎ก าหนดการจัดระบบ โครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให๎ยึดหลักที่ส าคัญข๎อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา         
โดยมาตรา ๓๑ ให๎กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน๎าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบ
ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยตํอสาธารณชน เพื่อน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกัน คุณภาพภายนอกประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑   

           ดังนั้นโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จึงก าหนดและประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ดังมีรายละเอียดแนบท๎าย
ประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ได๎ผํานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งที่         
4/๒๕๖๑ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล๎ว  
 
 

             ประกาศ ณ วันที่ ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
 
                                                                                          
  (นายประเสริฐ  แดงอรําม)                                    (นายอ านาจ ทัดสวน)  
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             ผู๎อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  
เรื่องการใช้มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
      มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได๎แกํ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู๎เรียน 
   ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ๎รียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 
แตํละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ๎รียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก๎ปญัหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูรํํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุมํเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหม๎ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรูผ๎ํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
 ๓.๒  ใช๎สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลงํเรียนรู๎ทีเ่อื้อตํอการเรียนรู ๎
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ๎รียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมลูสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
 



 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนศรสีวัสดิ์พทิยาคม   
ที่ 98 / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑    
............................................................................. 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๙ (๓) ได๎ก าหนดการจัดระบบโครงสร๎างและกระบวนการจัดการศึกษา ให๎ยึดหลักที่ส าคัญข๎อหนึ่ง คือ 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  
โดยมาตรา ๓๑ ให๎กระทรวงมีอ านาจหน๎าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย  
แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มี ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา     
ที่ระบุให๎การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให๎สถานศึกษา
และหนํวยงานต๎นสังกัดต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎น
สังกัดหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและเปิดเผยตํอสาธารณชน เพื่อน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา  
๓๑ และมาตรา ๔๘ แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐  
พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนั้น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พทิยาคมจึงได๎ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม  ดังนี้ 
          ๑. นายประเสริฐ แดงอรําม            ประธานกรรมการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอ านาจ  ทัดสวน              ผู๎อ านวยการ                             รองประธานกรรมการ     
 ๓. นายสรายศ  จันโทมา        หัวหน๎าฝ่ายบรหิารทั่วไป  กรรมการ  
          ๔. นางทัศนีย์  จันโทมา      หัวหน๎าฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 ๕. นายสุราษฎร์  อุดม     หัวหน๎าฝ่ายกจิการนักเรียน        กรรมการ 
 ๖. นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์     หัวหน๎าฝ่ายบุคลากร                      กรรมการ 
          ๗. นางสุญดา  พุํมพยอม      หัวหน๎าฝ่ายแผนงาน งบประมาณ กรรมการ 
          ๘. นายเสนํห์  เช้ือวงศ์พรหม           ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถ่ิน กรรมการ 
          ๙. นายสุราษฎร์ อุดม     ผู๎แทนครู                       กรรมการ 
        ๑๐. นางสาวแสงเดือน  ล าใยเจริญ     หัวหน๎างานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ/เลขานุการ  
                 มีหน๎าที่ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม    
เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งสํงผลสูํการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และรายงานตํอหนํวยงานต๎นสังกัด รวมถึงการเผยแพรํตํอสาธารณชนตํอไป 

     ทั้งนี้ให๎ปฏิบัตหิน๎าที่ตั้งแตบํัดน้ีเป็นต๎นไป 
                                   สั่ง ณ วันที่  ๒2  สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

(นายอ านาจ  ทดัสวน) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนศรีสวสัดิ์พิทยาคม 



 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนศรสีวัสดิ์พทิยาคม   
ที่ 99 / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการก าหนดคําเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑    
............................................................................. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๕  
มาตรา ๙ (๓)  ได๎ก าหนดการจัดระบบ โครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให๎ยึดหลักที่ส าคัญข๎อหนึ่ง  
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา     
และมาตรา ๔๘ ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       
และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให๎สถานศึกษาและ
หนํวยงานต๎นสังกัดต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด  
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยตํอสาธารณชน เพื่อน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และ
มาตรา ๔๘ แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕   
ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนั้นโรงเรียน   
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ได๎ด าเนินการก าหนดคําเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าคําเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐานของโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ดังนี้  
          ๑. นายประเสริฐ แดงอรําม      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอ านาจ  ทัดสวน             ผู๎อ านวยการสถานศึกษา                    รองประธานกรรมการ     
 ๓. นายสรายศ  จันโทมา       หัวหน๎าฝ่ายบรหิารทั่วไป        กรรมการ  
          ๔. นางทัศนีย์  จันโทมา     หัวหน๎าฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
          ๕. นายสุราษฎร์  อุดม    หัวหน๎าฝ่ายกิจการนักเรียน             กรรมการ 
          ๖. นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์    หัวหน๎าฝ่ายบคุลากร                           กรรมการ 
          ๗. นางสุญดา  พุํมพยอม              หัวหน๎าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ            กรรมการ 
          ๘. นายเสนํห์  เช้ือวงศ์พรหม          ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถ่ิน      กรรมการ 
          ๙. นายสุราษฎร์  อุดม    ผู๎แทนครู                            กรรมการ 
        ๑๐. นางสาวแสงเดือน  ล าใยเจริญ    หัวหน๎างานประกันคุณภาพการศึกษา       กรรมการ/เลขานุการ  
             มีหน๎าที่ ก าหนดคําเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนศรสีวัสดิ์
พิทยาคม เพื่อใช๎เป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ซึ่งสงํผลสูํการพัฒนาปรบัปรุงคุณภาพการศึกษา และรายงานตํอหนํวยงานต๎นสงักัด รวมถึงการเผยแพรํตํอ
สาธารณชนตํอไป 

     ทั้งนี้ให๎ปฏิบัตหิน๎าที่ตั้งแตบํัดน้ีเป็นต๎นไป 

                                   สั่ง ณ วันที่  ๒2  สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

                                                        (นายอ านาจ ทัดสวน) 
        ผู๎อ านวยการโรงเรียนศรสีวัสดิ์พิทยาคม 

 



 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนศรสีวัสดิ์พทิยาคม 
ที่   29 / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
.............................................................................................. ..................... 

              ด๎วยโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมด าเนินการจัดการศึกษาตามระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เพื่อให๎การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติวําด๎วยระเบียบการบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ ให๎ผู๎อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู๎บังคับบัญชาข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑         
ดังรายช่ือตํอไปนี้  
 ๑. นายประเสริฐ แดงอรําม              ประธานกรรมการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอ านาจ   ทัดสวน                 ผู๎อ านวยการสถานศึกษา            รองประธานกรรมการ     
 ๓. นายสรายศ   จันโทมา          หัวหน๎าฝ่ายบรหิารทั่วไป    กรรมการ  
          ๔. นางทัศนีย์   จันโทมา        หัวหน๎าฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
 ๕. นายสุราษฎร์  อุดม       หัวหน๎าฝ่ายกิจการนักเรียน            กรรมการ 
 ๖. นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์       หัวหน๎าฝ่ายบุคลากร              กรรมการ 
          ๗. นางสุญดา   พุํมพยอม                 หัวหนา๎ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ    กรรมการ 
          ๘. นายเสนํห์   เช้ือวงศ์พรหม    ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถ่ิน    กรรมการ 
          ๙. นายชัยวัฒน์   ค ามี                     ผู๎แทนผูป๎กครอง                         กรรมการ 
        ๑๐. เรืออากาศตรีศุภวัช บุญเส็ง           ผู๎แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ 
        ๑๑. นางสาวแสงเดือน  ล าใยเจริญ      หัวหน๎างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ 

         มีหน๎าที่   ประเมินและรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา พร๎อมให๎ค าปรึกษา แนะแนวทาง วาง
แผนการด าเนินงานเพื่อรองรบัการประเมินภายนอกตํอไป 

                 ทั้งนี้ให๎ปฏิบัติหน๎าที่ตั้งแตํบัดน้ีเป็นต๎นไป   
 
        สั่ง ณ วันที่   ๑๕  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
                  ( นายอ านาจ ทัดสวน) 
                ผู๎อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิพ์ิทยาคม 

 
 
 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 

เรื่อง  ก าหนดคําเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                                        ------------------------------------------------- 
               โดยที่มีประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับข้ัน
พื้นฐานการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  

           เพื่อให๎การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมให๎มีคุณภาพและได๎
มาตรฐาน จึงก าหนดคําเป้าหมาย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท๎าย
ประกาศนี้ ทั้งนี ้ได๎ผํานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖๑ 
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  แล๎ว  
 
                       ประกาศ ณ วันที่  ๑  กันยายน   พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
                                                    (นายอ านาจ  ทัดสวน) 
                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิพ์ิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอําน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ด ี
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
          และแก๎ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ด ี
     ๔)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี
     ๖)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุํมเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ ดีเลิศ 
๓.๒  ใช๎ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน ด ี
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ด ี

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 


