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เอกสารล าดับที ่1 / 2562 
ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคมฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2562 ข้อ3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ฉบับ
นี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคมในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
       (นายอ านาจ ทัดสวน) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 
               1 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บนัทึกความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
             การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

   ดังนั้นโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคมจึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๒ขึ้นเพื่อทราบถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาท่ีผ่านมาและใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมท้ังเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
               ในการนี้ได้เสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคมเพื่อทราบและพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และบัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคมได้ให้ความเห็นชอบ
และผ่านความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๒ 
ฉบับนี้ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

 
                     
                                                                  (นายประเสริฐ แดงอร่าม) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
       โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๘๐ หมู่ ท่ี ๒ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวัสด์ิ                            
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีบุคลากร                     
สายบริหาร ๑ คน มีการจัดการศึกษา ๑ ระดับ คือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา มีบุคลากรครู จ านวน 
๒๖ คน ผู้เรียน จ านวน ๔๐๘ คน  

๑. สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา   

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๖๐ ๔๖.๓๐ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๓๕ ๒๔.๓๐ ดี 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ๕ ๓.๐๐ ดี 
  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
     อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕ ๓.๘๐ ดีเลิศ 

  ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ๕ ๓.๐๐ ดี 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๕ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑๐ ๖.๐๐ ดี 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๕ ๔.๖๐ ยอดเย่ียม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๒๕ ๒๒.๓๐ ยอดเยี่ยม  
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๑๐ ๙.๐๐ ยอดเย่ียม 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ๔.๕๐ ยอดเย่ียม 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๕   ๔.๘๐  ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๐ ๑๗.๒ ยอดเยี่ยม 
  ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๔   ๔.๐๐ ยอดเย่ียม 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔   ๓.๖๐  ยอดเย่ียม 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม  
        หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๓   ๒.๖๐ ยอดเย่ียม  

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๓   ๒.๒๐ ดีเลิศ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ 
        เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๓   ๒.๘๐   ยอดเย่ียม 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
        จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๓   ๒.๐๐ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๐ ๑๓.๐๐ ดีเลิศ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ  
        น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๔         
 ๓.๐๐ 

ดีเลิศ 



  ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๔ ๓.๐๐ ดีเลิศ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๔ ๓.๐๐ ดีเลิศ 

   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๔ ๒.๐๐ ดี 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และ   
       ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๔ ๒.๐๐ ดี 

 คะแนนรวม ๑๐๐ ๗๖.๕๐ ดีเลิศ 

            จากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาพบว่าคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีเลิศ โดยในแต่ละมาตรฐานมีระดับคุณภาพ ดังนี้ ๑) มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ ๒) 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และ๓)มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ มีรายละเอียดในแต่ละมาตรฐาน ดังนี้   
               มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ โดยในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีเลิศ  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
อยู่ในระดับดี  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยู่ในระดับดีเลิศ ๕) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดี และ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพอยู่ในระดับยอดเย่ียม ส่วนในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งมี
ผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดอยู่
ในระดับยอดเย่ียม ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอยู่ในระดับดีเลิศ และ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

     ในด้านคุณภาพของผู้เรียนนั้นมี จุดเด่น คือ ผู้เรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะชีวิต                   
มีความสามารถท่ีหลากหลายแตกต่างกันหลายด้านโดยเฉพาะ  ด้านกีฬา ดนตรี และงานอาชีพซึ่ง ผู้เรียนได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพรายบุคคลจนได้รับรางวัลระดับประเทศ  
นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีความโดดเด่นในด้านการสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  ในจุด
ควรพัฒนานั้นควรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ส่งเสริมทัศนคติท่ีดีและเพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ได้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การเป็นนักปัญญาประดิษฐ์  
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ครบท้ัง ๘ กลุ่มสาระ  

    แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อไปนั้นสถานศึกษาควรจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
น าไปใช้ได้โดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมเสริมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีหลากหลายให้มากกว่าเดิม 
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนาส่ือสารกับชาวต่างชาติท่ีส่ือสารภาษาอังกฤษรวมท้ังจัดหาวิทยากรต่างชาติมาสอน       
ในโรงเรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การเป็นนัก
ปัญญาประดิษฐ์นั้นด้วยการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้คิดค้นและปฏิบัติเป็นกระบวนการ
กลุ่ม มีการบูรณาการหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เช่น สอนแบบ STEM  วิชาวิทยาการค านวณ หรือโครงงาน 
เป็นต้น ส่วนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน



ให้ครบท้ัง ๘ กลุ่มสาระ มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดในแต่ละสาระวิชาแล้วจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียน 

  มาตรฐานท่ี  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งมีผลการประเมินใน
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  ๑)  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนอยู่ในระดับยอด
เย่ียม  ๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ๔) พัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยู่ในระดับดีเลิศ ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเลิศ 
              ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   มีจุดเด่นคือสถานศึกษาได้ก าหนดแนวทางและด าเนิน
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ประชากรวัยเรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  มีจุดควรพัฒนาคือ
สถานศึกษาควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นควรจัดหาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ครบตามงานเพื่อลด
ภาระงานการสอนของครู   
          แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อไปนั้นสถานศึกษาควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีให้
ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนั้นควรจัดหาบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ครบตามงานเพื่อลดภาระงานการสอนของครู   
               มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งมีผล
การประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อยู่ในระดับดีเลิศ  ๒) ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียน
รู้อยู่ในระดับดีเลิศ  ๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอยู่ในระดับดีเลิศ  ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดี  และ๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  
               ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นมีจุดเด่น คือครูมีการ
พัฒนาการจัด  การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยความต้ังใจและมุ่งมั่น  มีการจัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่น
ตามความต้องการผู้เรียนและท้องถิ่น เปิดรายวิชาเรียนท่ีมีความหลากหลายรองรับความถนัดของผู้เรียน
โดยเฉพาะในแผนการเรียนสายอาชีพ มีจุดควรพัฒนาคือครูควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเช่นรูปแบบ active 
learning ให้มากขึ้นโดยการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาให้มากกว่าเดิม ควรมีการจัดท า
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการช่วยเหลือนักเรียน  มีการวิจัยในช้ันเรียนให้มากกว่าเดิม 
และควรมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ plc ให้มากกว่าเดิม  
                แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อไปนั้น สถานศึกษาควรเน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายโดยการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้มากขึ้น  จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
จริงให้มาก เช่น รูปแบบ active learning  การจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการ
ช่วยเหลือนักเรียน ท าวิจัยในช้ันเรียนให้มากกว่าเดิม มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ plc ให้
มากกว่าเดิม รวมท้ังท่ีส าคัญต้องให้ครูทุกคนส่งรายงานการสอนทุกสัปดาห์ให้ผู้บริหารได้อ่านเพื่อนิเทศ 
เสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 



สารบญั 
              ส่วนท่ี                       หน้า 
       ค าน า          
       ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา      
                บทสรุปส าหรับผู้บริหาร        
       สารบัญ          

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       1 
              ข้อมูลท่ัวไป        1 

 ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา     ๑ 
 ข้อมูลนักเรียน        ๒ 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๒๕๖๒   ๓ 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      ๕ 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      8 
   มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๑๓ 
   มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๗ 
                นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา     
                  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒            ๑๘ 
     ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒ ๒๐  
   แนวทางการพัฒนาต่อยอด                 2๒ 
   ความต้องการการช่วยเหลือ        2๓ 
      ๔  ภาคผนวก                    
               - ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ีระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
              - ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑ กันยายน  ๒๕๖๒ 
              - ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
              - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค าส่ังท่ี       
๑๕๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 2 ธันวาคม ๒๕๖๒ 
              - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค าส่ังท่ี ๑๕๘/๒๕๖๒ 
              - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค าส่ังท่ี ๑๕๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 2 ธันวาคม ๒๕๖๒  

 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 
 ท่ีอยู่: เลขท่ี80   หมู่ท่ี2  ต าบลท่ากระดาน    อ าเภอศรีสวัสด์ิ   จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 
71250 
 สังกัด: ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต 1 
 โทรศัพท์: 0 3469 6120 โทรสาร : 0 3469 6120 E-Mail:amnat-@hotmail.com   
 เปิดสอน: ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

ปีการศึกษา 256๒ 1 2๖ - ๔ 1 
 
 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
3) จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ครูอัตราจ้าง พนักงาน
ราชการ 

ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 รวม 

๔ - ๕ ๘ 9 5 3๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญา
เอก 

ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตร ี อนุปริญญา ต่ ากว่าอนุ ฯ รวม 

- 7 - 2๐ - -  



4) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 
 

สาขาวิชา 

 
 

จ านวน(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 4 
2. คณิตศาสตร์ 2 ๒๒ 
3. วิทยาศาสตร์ 7 ๒๐ 
4. ภาษาไทย 3 ๒๑ 
5. ภาษาอังกฤษ 3 ๒๕ 
6. สังคมศึกษา 2 ๒๘ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 1๘ 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ๒๕ 
9. ศิลปะ 4 12 
10 .อื่นๆ 1 - 

รวม 30  

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 

ช้ันเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 25 ๒๒ ๔๗  
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 2 2 ๓๕ ๒0 ๕๕  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2 ๒๕ 3๕ ๖๐  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ๘๕ ๗๖ 1๖๑  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 ๔๖ ๔๐ ๘๖  
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 5 4 ๒๒ 4๙ ๗๑  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 ๔๕ ๔๕ ๙๐  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 ๑๑๓ ๑๓๔ ๒๔๗  
รวมท้ังหมด 17 ๑๙๘ ๒๑๐ ๔๐๘  

 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม ๔๐๘ คน 
 
 
 
 
 



1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 

 
 
2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามาร
ถในการอ่าน 
การเขียน 
(ม.1 – ม.6) 
(ระดับดีเลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ  
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2/2562 
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จ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมิน (คน) รวม ร้อยละ 

ดีเลศิ 

ดี 

ปานกลาง 

ก าลงัพฒันา 



 
 
 
 

 
ประเด็น 

 
ผลการประเมิน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร คิด
ค านวณ  
และคิด
วิเคราะห ์
(ระดับดี
เย่ียม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร  
คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความสามาร
ถในการใช้
เทคโนโลยี 
(ม.1 – ม.6) 
(ระดับดี
เย่ียม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 – 6   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น 

 
ผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา256๒ 
 

 
หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net)  ปกีารศึกษา๒๕๖๑-

๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่๓ 

ปีการการศึกษา 2561 ปีการการศึกษา 2562 



 
 

หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน 
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา256๑ – 256๒ 
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ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี๖ 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET)   

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คะแนนเฉล่ีย สงักัดสพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 
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พื้นฐาน(O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศกึษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คะแนนเฉล่ีย สงักัดสพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 



ส่วนที่ 2 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารายมาตรฐาน 
     มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
   ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๖๐ ๔๖.๓๐     √  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๓๕ ๒๔.๓๐    √   
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน   
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

๕ ๓.๐๐    √   

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๕ ๓.๘๐     √  

๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ๕ ๓.๐๐    √   
๔) ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
๕ ๔.๐๐     √  

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

๑๐ ๖.๐๐    √   

๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

๕ ๔.๖๐      √ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๒๕ ๒๒.๓      √ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๑๐ ๙.๐๐      √ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ๔.๕๐      √ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๕ ๔.๐๐     √  

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

๕    ๔.๘๐      √ 

            
 
 
 



๑. กระบวนการพฒันา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ
เช่นรูปแบบ active learning การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิด
และกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก และจากส่ือต่างๆเช่น โครงการรักการอ่าน โครงการเปิดหูเปิดตา
เปิดต ารานอกห้องเรียน  จัดกระบวนการเรียนรู้และการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่อง      
อ่านจับใจความและมีทักษะการเขียนท่ีถูกต้องตามหลักภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และต้ังค าถาม เช่น กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันภาษาไทยและ      
วันสุนทรภู่ เสียงตามสายภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษวันละค า มีการสอดแทรกการอ่านบทความส้ัน บทสนทนา 
การอ่านข่าว และโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน จัดกิจกรรมการเสริมศักยภาพรายบุคคลโดยสอนเสริมเพิ่มเติม 
และกิจกรรมครอสเวิร์ด เป็นต้น   มีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย  เช่น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการกลุ่ม  การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การสอนแบบโครงงาน จัดกระบวนการเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด(think-pair-share จัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยการสร้างสถานการณ์จ าลอง ใช้เกมส์ kahoot มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน นอกจากนั้นมี
การจัดกิจกรรมหมากรุกไทยและหมากรุกสากลให้กับผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง มีการน าส่ือต่างๆ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น VDO Worksheet  มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีในการ
เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยฝึกให้รู้จักการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี และน าเสนอข้อมูลหรือผลงานเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง เช่น การค้นหาข้อมูลทาง Internet การเรียนรู้ด้วยตนเองจาก DLTV  การศึกษา
ภูมิศาสตร์โดยใช้ google Earth การส่งงานโดยใช้ Appication Line  facebook การถ่ายท า vdo  หนังส้ัน เป็น
ต้น ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้กับผู้เรียน เช่น การออกแบบรรจุภัณฑ์ การฝึกต่อวง จร
อิเล็คทรอนิคส์เป็นวงจรควบคุมอัตโนมัติ เป็นต้น จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ค่าย
วิทยาศาสตร์โดยประสานความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีการสอนซ่อมเสริม มีการสอนเสริมพิเศษให้
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษโดยใช้วิทยากรเฉพาะทาง เช่น 
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญของเขื่อนศรีนครินทร์มาช่วยสอนพิเศษ นอกจากนั้นมีการเสริมสร้างศักยภาพพิเศษ
ให้กับผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพรายบุคคล เช่น ดนตรี หมากรุก เรือพาย และงานอาชีพ เป็นต้น มี
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีทักษะด้านงานอาชีพโดยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ทักษะการท างานด้านอาชีพการพัฒนาคุณภาพนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
บริบทของชุมชน และวัฒนธรรม เรียนรู้ตามความถนัดความต้องการของตนเอง และสร้างโอกาสให้มีทางเลือกหลัง
จบการศึกษามากขึ้น โดยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปชุมชน
และความพร้อมของโรงเรียน  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยได้ก าหนดรายวิชาเรียนเป็นตะกร้าวิชาให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ เช่น ช่าง
ยนต์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างเครื่องเย็น ช่างเครื่องประดับและอัญมณี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารและโภชนาการ 
เกษตร  ธุรกิจพอเพียง มัคคุเทศก์น้อย คาร์แคร์ ซักรีด การแสดงเพื่ออาชีพ เป็นต้น  มีการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลายโดยจัดเป็นรูปแบบหลักสูตรระยะส้ัน รูปแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา รูปแบบ
ทวิศึกษา  รูปแบบหลักสูตรเช่ือมโยงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น สร้างการมีส่วนร่วมโดยประสานความ



ร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยจัดการศึกษาซึ่งมีหลายหน่วยงานมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษา  เช่น 
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  วิทยาลัยการอาชีพ
พนมทวน  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถานประกอบการ รวมถึงปราชญ์ชุมชน เป็นต้น ในด้านแนวทางจัดการ
เรียนการสอนนั้นได้ด าเนินการด้วยวิธีท่ีหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อมของทรัพยากรท่ีมี
อยู่ ท้ังด้านสถานท่ีเรียน ผู้สอน และงบประมาณ มีการจัดท าโครงการขับเคล่ือนหลายโครงการ เช่น โครงการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่ออาชีพ โครงการคหกรรมใส่ใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการธุรกิจพอเพียง และโครงการจัด
การศึกษาสายอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นต้น 
               นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการสร้างเสริมพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี พัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน โดยสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามรูปแบบการสร้างคุณธรรมของโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา มีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ คือ วินัยเด่น รับผิดชอบดี มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ และพอเพียง 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักความเป็นไทยและเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ ซึ่งได้ด าเนินการโครงการปลูกฝังคุณธรรม     
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โครงการท าดีเพื่อพ่อ  โครงการลูก ศว.ไม่ขอท าผิด โครงการการบูรณาการ  
 การเรียนรู้แบบองค์รวม“วิชางานวิชาชีวิต โครงการธนาคารโรงเรียน เป็นต้น อีกท้ังได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย
เพื่อสร้างเสริมพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมวันส าคัญ ทางสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมไหว้ครู โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการธนาคารโรงเรียน เป็นต้น  ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้นได้จัดกิจกรรมการ
จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามพ่อ ร.๙ อนุสรณ์ท่ีโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม และศูนย์การเรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียง ท่ีห้องเรียนสาขาด่านแม่แฉลบ โดยฐานการเรียนรู้ ในศูนย์ฯ นั้นจะเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดังนี้ ๑) การอนุรักษ์ป่าการปลูกไม้ป่ากินได้  ๒) การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยนานา
ชนิด  ๓) การอนุรักษ์น้ าโดยการสร้างฝายชะลอน้ าสาธิต  ๔) การอนุรักษ์ดินโดยการเล้ียงไส้เดือน การจัดท าปุ๋ย
หมักและน้ าหมักชีวภาพเพื่อบ ารุงดินและเป็นปุ๋ยต้นไม้  ๕) การอนุรักษ์พลังงาน เช่น การใช้แก๊สชีวภาพจากเศษ
อาหาร การใช้เตาชีวมวลในการประกอบอาหาร การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เป็นต้น มีการ
จัดท าสวนพรรณไม้ประจ าจังหวัดของแต่ละจังหวัดเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา จัดท าโครงการขยะคุณธรรม และ
ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจริงในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นกิจกรรมท าแนวกันไฟป่าจริงใน
ป่าไม้  ร่วมกับชุมชนท าฝายชะลอน้ าจริงท่ีหมู่บ้านองจุ ร่วมกับชุมชนเก็บขยะในอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ 
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมตามโครงการ ศว.
ร่วมใจใส่ใจส่ิงแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ท่ียั่งยืน  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทยสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ ๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยบรรจุวิชาการแสดงเพื่ออาชีพให้นักเรียนได้
เรียนและสามารถน าไปแสดงได้ท่ีผ่านมาโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนแสดงร าพื้นบ้าน เช่น ร าตงชนเผ่ากะเหรี่ยง  ร า
กลองยาว ร าไทยโบราณ (สุโขทัย ลพบุรี ทวารวดี และศรีวิชัย )ทุกวันพุธ ณ ตลาดประชารัฐเพื่อให้ชุมชนได้ชมและ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนั้นได้แสดงในเทศกาลงานส าคัญต่างๆ รวมทั้งใช้หารายได้โดยออกแสดง
ให้นักท่องเท่ียวในรีสอร์ทต่างๆได้ชม ๒) อนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่งโดยได้จัดต้ังวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนต้ังแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงต่อสาธารณชน โดยท่ีผ่านมานักเรียนได้ออกแสดงเนื่องในงานส าคัญเทศกาล 
งานประเพณีต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี อีกท้ังได้รับรางวัลจากเข้าร่วมการประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจ าปี ๒๕๖๒ ในระดับประเทศ ณ จังหวัดสมุทรปราการ   ๓) การรักษาประเพณีไทยท่ีส าคัญ เช่น ให้นักเรียน
ได้เวียนเทียนท่ีวัดท่ากระดานในวันส าคัญทางศาสนา ให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาของ
ทุกปี เป็นต้น การสร้างวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของวัฒนธรรมนั้นสถานศึกษาปลูกฝังและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักยอมรับความคิดเห็น และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างผ่านกิจกรรมต่างๆ  เช่น กระบวนการท างาน



หรือกิจกรรมของนักเรียนเป็นกลุ่มด าเนินการกันเองโดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นต้น  
ในส่วนด้านการส่งเสริมส่งโภชนาการและสุขภาพอนามัยนั้นได้ให้ความส าคัญในด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุก
คน โดยได้จัดท าโครงการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยนักเรียน ดังนี้  ๑) จัดอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับประทาน ๒) จัดน้ าด่ืมสะอาดซึ่งผ่านการกรองท่ีถูกวิธีจากโรงกรองน้ า
ท่ีสร้างโดยกรมทรัพยากรน้ าบาดาลให้นักเรียนทุกคนได้ด่ืม ๓) ควบคุมคุณภาพอาหารจากร้านค้าในโรงเรียนพร้อม
ไม่ให้มีการจ าหน่ายเครื่องด่ืมน้ าอัดลม ๔) ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายจากการฝึกซ้อมและเล่นกีฬาเป็น
ประจ า เช่น กีฬาภายในโรงเรียน กีฬาอ าเภอศรีสวัสด์ิ กีฬาจังหวัด และกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น ๕) จัดท าโครงการ
โรงเรียนสีขาว และห้องเรียนสีขาว โดยมีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดท้ังในส่วนของโรงเรียนเองและร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น มีการสุ่มตรวจนักเรียนกลุ่มเส่ียงช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีการเสพยาโดยร่วมกับผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนและโรงพยาบาลท่ากระดานเพื่อบ าบัดนักเรียน มีการเฝ้า
ระวังนักเรียนกลุ่มเส่ียงโดยมีครูที่ปรึกษาคอยดูแลช่วยเหลือ และ ๖) ร่วมกับโรงพยาบาลท่ากระดานจัดให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาให้กับผู้เรียนได้รู้และเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต้ังครรภ์ในวัยเรียน นอกจากนั้นได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีอารมณ์และสุขภาพจิตท่ีดีอยู่เสมอ ผ่านกิจกรรม ดนตรี กีฬา ตลอดจนสมาธิบ าบัด ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนกับผู้เรียนทุกคน รวมถึงมีกิจกรรมโฮมรูม และกระบวนการแนะแนว การเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือผู้เรียนท่ี
มีปัญหาทุกคน มีการขับเคล่ือนด้วยการจัดท าโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เป็นต้น   
     ๒. ผลการพัฒนา 
         จากการที่สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายท าให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
มาตรฐานท่ี ๑ อยู่ในระดับดีเลิศ  เนื่องจากผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสาร เช่น การอ่านสะกดค า
ในแต่ละระดับช้ัน สามารถอ่านออกเสียงค าควบกล้ า การอ่านจับใจความ การเขียนตามค าบอกถูกต้องตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด การน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และส่ือต่างๆ รอบตัว มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน  ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  เรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ต่างๆได้โดยโดยมีผู้เรียนท่ีมีผล
การประเมินความสามารถในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและการส่ือสารผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดเท่ากับร้อยละ ๗๒ มีทักษะ
การคิดค านวณขั้นพื้นฐานโดยมีผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด มีค่า
เท่ากับ ร้อยละ ๖๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา กล้าท่ีจะคิด และแสดงออกถึงความคิดของตนเอง เพื่อท่ีจะให้เพื่อนและครูร่วมกันแนะน า
เพิ่มเติม ยอมรับในข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง ท างานอย่างมีแบบแผน มีการวางแผนก่อนการ
ท างาน และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนน าความคิดเห็นท่ีได้ไปแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นมี
ความชัดเจนของการระบุประเด็นปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้ เช่น กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน “วิชางานวิชา
ชีวิต”นั้น ให้มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกการท างานเป็นทีม ร่วมกันศึกษาข้อมูล อภิปราย
ข้อสรุป แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนรวมไปถึงการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการท างานนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการท างานด้านเกษตรกรรมเริ่มต้ังแต่การปลูกผักการ
ดูแลพืชผัก การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป รวมท้ังการจ าหน่ายผลผลิต และการจัดสรรรายได้ด้วยความเป็น
ธรรมโดยมีจ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาร้อยละ ๗๘  นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่ผลิตภัณฑ์ การฝึกต่อวงจรอิเล็คทรอนิคส์เป็น
วงจรควบคุมอัตโนมัติสมาร์ทฟาร์ม เป็นต้น มีจ านวนผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างช้ินงานได้ร้อยละ ๖๐ ของ



นักเรียนท้ังหมด ผู้เรียนสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนได้อย่างเหมาะสมรู้จักการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยี และน าเสนอข้อมูลหรือผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง เช่น  การค้นหาข้อมูลทาง Internet   
การเรียนรู้ด้วยตนเองจาก DLTV  การศึกษาภูมิศาสตร์โดยใช้ google Earth การส่งงานโดยใช้ Appication Line  
facebook การถ่ายท า vdo หนังส้ัน เป็นต้น โดยมี จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนคะแนนโอเน็ตในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ สูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระวิชาของผู้เรียนทุกระดับช้ันสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระมีจ านวนผู้เรียน
ท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไปร้อยละ ๔๑ และผู้เรียนผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ ๙๘ นอกจากนั้นผู้เรียนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพรายบุคคลจนได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น นักกีฬาหมากรุกไทยได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นนักกีฬา
ยอดเย่ียมของการกีฬาแห่งประเทศไทย กีฬาเรือพายชนะระดับภาคเข้าแข่งขันในกีฬาแห่งชาติ  วงดนตรีลูกทุ่งและ
การท าน้ าพริกเครื่องเคียงได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ  ในส่วนของการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพของผู้เรียนนั้น จากด าเนินการจัดการเรียนรู้สู่สัมมาอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียน สู่ชีวิตท่ีมี
คุณภาพท่ีดี ท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดี มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ สามารถน าความรู้และทักษะ ด้านอาชีพท าให้
สร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมในการท างานและมีทางเลือกหลังจบการศึกษามาก
ขึ้น โดยผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ตัวชี้วัดของความส าเร็จอีกประการ  
คือ นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ได้ศึกษาต่อสายอาชีพ มากถึงร้อยละ ๖๐ ซึ่งมากกว่าเรียนต่อสาย
สามัญ ร้อยละ ๑๘ 
         ในส่วนของคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นนั้นอยู่ในระดับยอดเย่ียม เนื่องจากสถานศึกษาได้มีการ
ด าเนินการสร้างเสริมพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยสร้างเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมตามรูปแบบการสร้างคุณธรรมของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ผลจากการด าเนินการท าให้
ผู้เรียนจะเกิดคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนคือ มีวินัย มีความรับผิดชอบในตนเองและงานท่ีมอบหมาย 
ตลอดจนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียนและชุมชน มีความซื่อสัตย์ และ    มีความพอเพียง จะเห็นได้
จากการใช้จ่ายเงินของนักเรียนอย่างประหยัดมี การเก็บฝากออมในธนาคารโรงเรียน เป็นต้น รักความเป็นไทยและ
เทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ เห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีทางสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
ซึ่งจากการประเมินพบว่าผู้เรียน มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดร้อยละ ๘๕ ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้น ผู้เรียนมีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการประเมิน
พบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติร้อยละ ๙๐ ท าให้สถานศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนส่ิงแวดล้อม
ศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ในส่วนของ
คุณลักษณะด้านการมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยนั้น จากการท่ีได้จัดท าโครงการหรือกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการเห็นคุณค่า และภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นนั้น ผู้เรียนมีความรักและเห็นคุณค่าในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นตนเอง โดยมี
การร่วมกิจกรรมทุกครั้ง และได้ด าเนินกิจกรรมด้วยกลุ่มของนักเรียนเองจนเป็นท่ียอมรับจากชุมชน ผลการส ารวจ
พบว่า ผู้เรียนมีความภูมิใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๕  ในส่วน
การสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของวัฒนธรรมท่ีสถานศึกษาปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้น 
ผู้เรียนรู้จักยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้ดีเห็นได้จากในหลายๆกิจกรรม 
เช่นกระบวนการกลุ่มในการเรียนวิชางานวิชาชีวิต สภานักเรียน เป็นต้น จากการประเมินพบว่าผู้เรียนท่ีมีการยอมรับ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และคิดเห็นของผู้อื่น ร้อยละ ๗๘  ในด้านการสร้างสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมนั้น 
จากการด าเนินการโครงการและกิจกรรมผลท่ีได้รับท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ มีน้ าหนัก ส่วนสูง 



และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตท่ีดี จากการวัดและส ารวจพบว่านักเรียนร้อยละ ๙๒          
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
       ๓. จุดเด่น 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะชีวิตมีความสามารถ      
ท่ีหลากหลายแตกต่างกันหลายด้านโดยเฉพาะ  ด้านกีฬา ดนตรี และงานอาชีพ โดยผู้เรียนได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพรายบุคคลจนได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น นักกีฬาหมากรุกไทย
ได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทย กีฬาเรือพายชนะระดับภาค  เข้า
แข่งขันในกีฬาแห่งชาติ และมีนักเรียนผ่านการคัดเลือกได้เป็นเยาวชนทีมชาติไทย  วงดนตรีลูกทุ่งและการท า
น้ าพริกเครื่องเคียงได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีความโดดเด่นในด้านการสร้าง
ทักษะอาชีพให้กับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงการการจัดการเรียนรู้สู่สัมมาอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียน
สู่ชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น รูปแบบหลักสูตรระยะส้ัน  รูปแบบ
สะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นต้น มีการประสานจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายทาง
อาชีพที่หลากหลาย  
       ๔. จุดควรพัฒนา 

ควรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ส่งเสริมทัศนคติท่ีดีและเพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ได้ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การเป็นนักปัญญาประดิษฐ์         
จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ครบท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 

 มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ    

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

๒๐ ๑๗.๒      √ 

๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๔   
๔.๐๐ 

     √ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

   ๔   
๓.๖๐ 

     √ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๓ ๒.๖๐       √ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๓   
๒.๒๐ 

    √  

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

   ๓   
๒.๘๐ 

       √ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ    ๓       √  



สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

๒.๐๐ 

            

๑. กระบวนการพัฒนา 
              สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการโดยได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา ๔ ปี
เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในทุกๆปี โดยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา มีการประชุมระดมความคิดกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้แทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน เพื่อวางแผนร่วมกัน
ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “คุณธรรมน าความรู้” และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “ มีอาชีพ รักการ
ท างาน” นอกจากนั้นได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา “โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคมจัดการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ และ
สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มีพันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ และโครงการ/
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกัน มีการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการ/กิจกรรม ให้สอดรับกับพระราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา อีกท้ังเป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  ยุทธศาสตร์จังหวัด
กาญจนบุรี และสภาพบริบทความต้องการของชุมชนอ าเภอศรีสวัสด์ิ เป็นต้น และส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาความส าเร็จเป็นไปตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้อีกท้ังมีการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ นอกจากนั้นได้ด าเนินการ โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด าเนินการตรวจสอบตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานท่ี  ๑)  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  ๒)  กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี  ๓)  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยสถานศึกษาได้ด าเนินการภายใต้กรอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ คือ 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และก าหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการด าเนินงานโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดระบบบริหาร และสารสนเทศตามระบบ
บริหาร คุณภาพ (PDCA) มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา มีเครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา 
ด าเนินการเมื่อส้ินปีการศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR)  
และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   สถานศึกษาได้จัดท าโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาโดยแบ่งงานเป็นกลุ่มงาน ดังนี้ ๑)กลุ่มบริหารวิชาการ ๒)กลุ่มบริหารงานบุคลากร ๓)กลุ่ม
บริหารงานแผนงานและงบประมาณ สินทรัพย์  ๔)กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และ๕) กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป  แนวทางในการบริหารมี ดังนี้   
            ๑) ด้านวิชาการ ได้ด าเนินการก าหนดขอบข่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานสนับสนุน การวางแผนด้านวิชาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน การนิเทศ การแนะแนว การพัฒนาส่ือ และงานวิจัย  ด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้ มี



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง ๒๕๕๑ กับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน เช่น หลักสูตรท่ีเน้นอาชีพ    ท้ังหลักสูตรทวิศึกษา และ
หลักสูตรปกติ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ให้ ผู้เรียน โดยมี
จุดเน้น ๑) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง (ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ๒) รักความ
เป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  ๓) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้น   
๓) นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะด้านอาชีพ และ  ๔) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการส่ือสาร พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของการศึกษา วางแผนการจัดการเรียนให้นักเรียน
ได้เลือกตามความต้องการและความถนัดของตนเองโดยได้จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช้ัน ม.๑ - ม.
๖  จัดการสอนวิชาชีพรูปแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-VEd.) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตร
ทวิศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. , เปิดสอนวิชาชีพรูปแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-VEd.) และหลักสูตร
ระยะส้ันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา พัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียน มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียน มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยมี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และจัดหาทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุนและ
ช่วยเหลือให้นักเรียนได้เรียนจนจบหลักสูตร และได้เรียนสูงขึ้นถึงในระดับปริญญาตรี ให้ความส าคัญกับงานแนะ
แนว ในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้รู้สภาพที่แท้จริงของนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือนักเรียน
เมื่อนักเรียนเกิดปัญหาด้านต่างๆ  
          ๒) ด้านงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณเน้นการบริหารให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นปัจจุบัน ยึดหลักการ
บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ส่วนร่วมโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคี ๔ ฝ่าย มีการบูรณาการโครงการใน
แผนปฏิบัติการท่ีมีความสอดคล้องกันร่วมด าเนินการด้วยกันท าให้ประหยัดงบประมาณแต่ได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายทุกโครงการ เช่น บูรณาการโครงการเปิดหูเปิดตาเปิดต ารานอกห้องเรียน โครงการทัศนศึกษา 
โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพพิเศษ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม ผล
จากการบูรณาการโครงการนั้น นอกจากส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายของทุกโครงการกิจกรรมแล้ว เป็นการ
ประหยัดงบประมาณอีกด้วย  มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนและมีการจัดหารายได้มาใช้ในการ
บริหารจัดการเพื่อประโยชน์สถานศึกษา เช่น จัดพื้นท่ีว่างเปล่าให้เป็นพื้นท่ีตลาดนัดชุมชน บริการคาร์แคร์ 
เป็นต้น นอกจากนั้นมีการจัดท าโครงการต่างๆขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมฝึกอาชีพนักเรียนและชุมชนอ าเภอศรีสวัสด์ิโดยของบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
กาญจนบุรี ๕  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามพ่อ ร.๙ อนุสรณ์ใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
และเขื่อนศรีนครินทร์  ระบบการเงินพัสดุเป็นปัจจุบันถูกต้องสามารถตรวจสอบได้  บุคลากรท่ีรับผิดชอบ        
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  
           ๓) งานบริหารงานบุคคล  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดขอบเขต            
การบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างโรงเรียน  โดยมีการวางแผนอัตราก าลังล่วงหน้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และก าหนดความต้องการในแต่ละวิชาเอกให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูโดยส่งเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของแต่ละคน 
จัดอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning เป็นต้น  มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู เช่น 
การชมเชยและให้รางวัลครูที่ปฏิบัติงานดีในโอกาสท่ีเหมาะสม จัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันในโอกาส
ส าคัญๆ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเพื่อนครูเดือดร้อน เป็นต้น มีการสร้างวินัยและรักษาวินัยโดยให้



ผู้บริหาร ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักในการมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เชิดชูเกียรติ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู                   
           ๔) ด้านการบริหารทั่วไป ได้ก าหนดโครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคลตามหลักการกระจายอ านาจ โดยมีจุดเน้น และหลักการบริหารงานดังนี้ (๑) พัฒนาสภาพ 
แวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีเพียงพอ มีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามพ่อ 
ร.๙ อนุสรณ์ แหล่งเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพ ตลาดนัดชุมชน เป็นต้น  (๒) ใช้เทคโนโลยีในสารบรรณเพื่อความ
รวดเร็วในการ รับ-ส่ง หนังสือราชการ หรือเอกสารส าคัญต่างๆต้องมีความถูกต้อง (๓) มีการสร้างความสัมพันธ์
ชุมชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้องค์ความรู้งานอาชีพ 
การร่วมบุญประเพณีงานต่างๆ การให้บริการด้านการแสดง การให้บริการด้านการใช้สถานท่ี เป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับชุมชน การให้ปราชญ์ชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้  การรับบริการด้านอนามัย โภชนาการจาก
หน่วยงาน มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  เช่น   
การติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นต้น 
๒. ผลการพัฒนา 
           ๒.๑  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ในแผน โดยผลจากการด าเนินการกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดในร้อยละ ๙๐ ของโครงการท้ังหมด 
           ๒.๒  ผลจากการท่ีสถานศึกษาได้บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาในแต่ละกลุ่มงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ส่งผลท าให้ภารกิจในกรอบงานท้ัง ๕ ฝ่ายส าเร็จตาม
เป้าหมายคุณภาพการศึกษาในภาพรวมดีข้ึน   
          ๒.๓ ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ มีการพัฒนาตนเอง มีจรรยาบรรณประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม
กับความเป็นครู เช่น การได้รับรางวัลครูดีเด่นจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ หลายรางวัล 
         ๒.๔ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มี แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เช่น มีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามพ่อ 
ร.๙ อนุสรณ์ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียน ตลาดนัดชุมชน ป่าไม้เบญจพรรณ สวนพันธุ์ไม้ ๗๗ จังหวัด เป็นต้น   
          ๒.๕ สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
เช่นการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และอื่นๆท าให้
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาขึ้น  
 ๓. จุดเด่น             
                 สถานศึกษาได้ก าหนดแนวทางและด าเนินโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในด้าน   
การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้  ๑) จัดการศึกษารูปแบบกึ่งศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียนให้นักเรียนท่ีอยู่
บ้านไกลท่ีไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้เข้าพักอาศัยในโรงเรียนและได้ฝึกฝนนักเรียนด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อสร้างทักษะชีวิตและคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียน ๒) เปิดห้องเรียนสาขาด่านแม่แฉลบสอนใน
ระดับการศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีด้อยโอกาส ห่างไกล 
ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ได้เข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบหลักสูตร  
     
 



 ๔. จุดควรพัฒนา 
    สถานศึกษาควรมีเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นควรจัดหาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ครบตามงานเพื่อลด
ภาระงานการสอนของครู เช่น งานพัสดุ งานการเงิน งานสารบรรณ และงานโสตศึกษา เป็นต้น   

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 

๒๐   ๑๓.๐๐     √  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตได้ 

๔    ๓.๐๐     √  

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

๔ ๓.๐๐     √  

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ ๓.๐๐     √  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๔ ๒.๐๐    √   

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๔ ๒.๐๐    √   

            

๑. กระบวนการพฒันา  
   สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามกระบวนการ

Active learning มีการวางแผนและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยการ
สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรเพื่อออกแบบและจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ การบริหารจัดการช้ันเรียน  การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จัดท ารายงานผลเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ครูจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระตามความถนัด  ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง พร้อมท้ัง
เช่ือมโยงบูรณาการ แสวงหาความรู้หาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง มีการใช้ส่ือการเรียนกา รสอน  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียน  ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
        
 



๒. ผลการพัฒนา 
  จากการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา  เพื่อพัฒนาให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียน ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา  ครูให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ครูได้รับการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจครูด าเนินงาน
กิจกรรมต่างๆท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสวงหาความรู้  จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเอง     
๓. จุดเด่น 

 ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยความต้ังใจและมุ่งมั่น  โดยจัด
กระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยเทคนิคการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายตามความถนัดความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียน  มีการจัดหลักสูตรสามารถ      
ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการท้องถิ่น เปิดรายวิชาเรียนท่ีมีความหลากหลายรองรับความถนัดของผู้เรียน
โดยเฉพาะในแผนการเรียนสายอาชีพ    
๔. จุดควรพัฒนา 

  ครูควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษาให้มาก
เนื่องจากบริบทของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้มาก เช่น ศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามพ่อ ร.๙ อนุสรณ์ สวนพันธุ์ไม้ 
๗๗ จังหวัด ป่าไม้ในโรงเรียน เป็นต้น ควรมีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการ
ช่วยเหลือนักเรียน  มีการวิจัยในช้ันเรียนให้มากกว่าเดิม ควรมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
plc ให้มากกว่าเดิม  

นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
        ๑. โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
           สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนอย่างท่ัวถึง จนจบ
การศึกษาโดยด าเนินการ ดังนี้   ๑)บ้านพักนักเรียน  ๒)จัดการศึกษานอกระบบ ๓) ห้องเรียนสาขา   
          ผลการด าเนินโครงการท าให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้เข้าเรียนอย่างท่ัวถึง อย่างมีคุณภาพ
จนจบหลักสูตร  
        ๒. โครงการจัดการเรียนรู้สู่สัมมาอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่ชีวิตท่ีมีคุณภาพที่ดี 
            มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ มีทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานท า
และการศึกษาต่อ มีทักษะชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน โดยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการเริ่ม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปชุมชนและความพร้อมของโรงเรียน   ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานฯและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้ก าหนดรายวิชาเรียนเป็นตะกร้าวิชา
ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างเครื่องเย็น ช่าง
เครื่องประดับและอัญมณี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารและโภชนาการ เกษตร  ธุรกิจพอเพียง มัคคุเทศก์
น้อย คาร์แคร์ ซักรีดเส้ือผ้า   เป็นต้น มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอย่างหลากหลายโดยจัดเป็น
รูปแบบหลักสูตรระยะส้ัน รูปแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา รูปแบบทวิศึกษา  เป็นต้น ท่ีส าคัญ



โรงเรียนไม่มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการได้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยจัดการศึกษา
ซึ่งมีหลายหน่วยงานมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษา  เช่น วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน สถานประกอบการ รวมถึงปราชญ์ชุมชน เป็นต้น  ในด้านแนวทางจัดการเรียนการสอน
นั้นได้ด าเนินการด้วยวิธีท่ีหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อมของทรัพยากรท่ีมีอยู่ ท้ัง
ด้านสถานท่ีเรียน ผู้สอน และงบประมาณ   
            ผลการด าเนินการสถานศึกษาได้ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการพบว่า นักเรียนมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนสายอาชีพ มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ มีทักษะชีวิตและคุณธรรมจากการท างาน  
           ๓. การจัดกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร “วิชางาน วิชาชีวิต” เป็นหลักสูตรท่ีบูรณาการหลายวิชา
เข้าด้วยกัน โดยมีวิชาเกษตรเป็นแกน เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมจริง   
โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มวิชาท่ีสอดคล้องกับชุมชนในท้องถิ่นคือการเกษตรกรรม โดยฝึกการท าการเกษตรแบบ
ครบวงจรตั้งแต่การเป็นผู้ผลิต แปรรูป และผู้จ าหน่าย  เน้นการรวมกลุ่มท างานร่วมกันภายใต้บริษัทจ าลอง
และน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการท างานร่วมกัน  มีครูเป็นพี่เล้ียงคอยให้
ค าแนะน า มีการวัดและประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง  
            ผลการด าเนินการ ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เชิงบูรณาการในหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะด้านการเกษตร
แบบครบวงจรตั้งแต่การเป็นผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย เกิดทักษะชีวิต กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การ
ท างานเป็นทีม และท่ีส าคัญเกิดคุณธรรมจากการท างานและสามารถน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิติประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 



สรุปผล  แนวทางการพฒันา  และความตอ้งการช่วยเหลือ 
 

๑. สรุปผล   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ สรุปผลได้ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๖๐ ๔๖.๓๐ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๓๕ ๒๔.๓๐ ดี 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ๕ ๓.๐๐ ดี 
  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
     อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕ ๓.๘๐ ดีเลิศ 

  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕ ๓.๐๐ ดี 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๕ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑๐ ๖.๐๐ ดี 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๕ ๔.๖๐ ยอดเย่ียม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๒๕ ๒๒.๓๐ ยอดเยี่ยม  
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๑๐ ๙.๐๐ ยอดเย่ียม 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ๔.๕๐ ยอดเย่ียม 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๕   ๔.๘๐  ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๐ ๑๗.๒ ยอดเยี่ยม 
  ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๔   ๔.๐๐ ยอดเย่ียม 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔   ๓.๖๐  ยอดเย่ียม 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม  
        หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๓   ๒.๖๐ ยอดเย่ียม  

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๓   ๒.๒๐ ดีเลิศ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ 
        เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๓   ๒.๘๐   ยอดเย่ียม 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
        จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๓   ๒.๐๐ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๐ ๑๓.๐๐ ดีเลิศ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ  
        น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๔         
 ๓.๐๐ 

ดีเลิศ 

  ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๔ ๓.๐๐ ดีเลิศ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๔ ๓.๐๐ ดีเลิศ 

   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๔ ๒.๐๐ ดี 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และ   
       ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๔ ๒.๐๐ ดี 



 คะแนนรวม ๑๐๐ ๗๖.๕๐ ดีเลิศ 

จากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาพบว่าคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีเลิศ โดยในแต่ละมาตรฐานมีระดับคุณภาพ ดังนี้ ๑) มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ    
๒) มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเย่ียม และ๓)มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ มีรายละเอียดในแต่ละมาตรฐาน ดังนี้   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  

โดยในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 
ดังนี้  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  อยู่ในระดับดี  ๒) มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่
ในระดับดีเลิศ ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดี ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารอยู่ในระดับดีเลิศ ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ดี และ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ส่วนในด้านคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  ๑) การมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยอยู่ในระดับยอดเย่ียม ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอยู่ในระดับดีเลิศ 
และ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมอยู่ในระดับยอดเย่ียม 

     ในด้านคุณภาพของผู้เรียนนั้นมี จุดเด่น คือ ผู้เรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะชีวิต                   
มีความสามารถท่ีหลากหลายแตกต่างกันหลายด้านโดยเฉพาะ  ด้านกีฬา ดนตรี และงานอาชีพซึ่ง ผู้เรียนได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพรายบุคคลจนได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น 
นักกีฬาหมากรุกไทยได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทย           
กีฬาเรือพายชนะระดับภาคเข้าแข่งขันในกีฬาแห่งชาติ  วงดนตรีลูกทุ่งและการท าน้ าพริกเครื่องเคียงได้รางวัล
เหรียญทองระดับประเทศ นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีความโดดเด่นในด้านการสร้างทักษะอาชีพให้กับ
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงการการจัดการเรียนรู้สู่สัมมาอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่ชีวิตท่ีมี
คุณภาพ มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น รูปแบบหลักสูตรระยะส้ัน  รูปแบบสะสม
หน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา  รูปแบบทวิศึกษา  รูปแบบหลักสูตรเช่ือมโยงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น   
มีการประสานจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายทางอาชีพท่ีหลากหลาย   ในจุดควรพัฒนานั้นควรส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมทัศนคติท่ีดีและ
เพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การเป็นนักปัญญาประดิษฐ์ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้ครบท้ัง ๘ กลุ่มสาระ  
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

ซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  ๑)  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจนอยู่ในระดับยอดเย่ียม  ๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม  ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยู่ในระดับดีเลิศ ๕) จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และ๖) 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเลิศ 



              ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   มีจุดเด่นคือสถานศึกษาได้ก าหนดแนวทางและด าเนิน
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ประชากรวัยเรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้  ๑) จัดการศึกษา
รูปแบบกึ่งศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียนให้นักเรียนท่ีอยู่บ้านไกลท่ีไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้เข้าพักอาศัย
ในโรงเรียนและได้ฝึกฝนนักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสร้างทักษะชีวิตและคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียน    
๒) เปิดห้องเรียนสาขาด่านแม่แฉลบ สอนในระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ เพื่อสร้างโอกาส      
ทางการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีด้อยโอกาส ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ได้เข้าเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายจนจบหลักสูตร มีจุดควรพัฒนาคือสถานศึกษาควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นควรจัดหาบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ครบตามงานเพื่อลดภาระงานการสอนของครู เช่น งานพัสดุ งานการเงิน   
งานสารบรรณ และงานโสตศึกษา เป็นต้น  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ  

ซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อยู่ในระดับดีเลิศ  ๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเลิศ  ๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอยู่ในระดับดีเลิศ  ๔) ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดี  และ๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  
               ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นมีจุดเด่น คือครูมีการ
พัฒนาการจัด  การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยความต้ังใจและมุ่งมั่น  มีการจัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้
ตามความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น เปิดรายวิชาเรียนท่ีมีความหลากหลายรองรับความถนัดของผู้เรียน
โดยเฉพาะในแผนการเรียนสายอาชีพ มีจุดควรพัฒนาคือครูควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเช่นรูปแบบ active 
learning ให้มากขึ้นโดยการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษาให้มากกว่าเดิมเนื่องจากบริบท
ของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้มาก เช่น ศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามพ่อ ร.๙ อนุสรณ์ สวนพันธุ์ไม้ ๗๗ จังหวัด ป่า
ไม้ในโรงเรียน เป็นต้น ควรมีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการช่วยเหลือนักเรียน      
มีการวิจัยในช้ันเรียนให้มากกว่าเดิม ควรมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ plc ให้มากกว่าเดิม  

๒. แนวทางการพัฒนาต่อยอด    

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
    แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อไปนั้นสถานศึกษาควรจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL 
(Project-Based Learning)  เน้นให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานมากๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมรักการ
อ่าน เป็นต้น  ในส่วนการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ได้นั้นควรเพิ่มโครงการหรือกิจกรรม
เสริมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีหลากหลายให้มากกว่าเดิม ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนาส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติท่ีส่ือสารภาษาอังกฤษได้บ่อยๆด้วยแนวทางท่ีหลากหลาย จัดหาวิทยากรต่างชาติมาสอนใน
โรงเรียน หรือใช้ส่ือเทคโนโลยีมาช่วยสอนหรือจัดกิจกรรม เป็นต้น การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การเป็นนักปัญญาประดิษฐ์นั้น ควรมุ่งเน้นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้คิดค้นและปฏิบัติเป็นกระบวนการกลุ่ม มีการบูรณาการหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เช่น 
สอนแบบ STEM  วิชาวิทยาการค านวณ หรือโครงงาน เป็นต้น ส่วนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น



ควรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ครบท้ัง ๘ กลุ่มสาระ มีการวิเคราะห์ผลการ
เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในแต่ละสาระวิชาแล้วจัดให้มีการสอนซ่อม
เสริมให้ตามระดับคะแนนและความสามารถของผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ    
          แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อไปนั้นสถานศึกษาควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีให้
ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเพิ่มระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
การปรับเปล่ียนซ่อมบ ารุงระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยและใช้การได้ดีอยู่เสมอ นอกจากนั้นควรจัดหาบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ครบตามงานเพื่อลดภาระงานการสอนของครู เช่น งานพัสดุ งานการเงิน   
งานสารบรรณ และงานโสตศึกษา เป็นต้น  
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
        แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อไปนั้นสถานศึกษาควรเน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายโดยการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ให้มากขึ้น เช่น จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริงให้มาก เช่น รูปแบบ active learning ควรมีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมา
ใช้ในการช่วยเหลือนักเรียน ควรท าวิจัยในช้ันเรียนให้มากกว่าเดิม ควรมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ plc ให้มากกว่าเดิม รวมท้ังท่ีส าคัญต้องให้ครูทุกคนส่งรายงานการสอนทุกสัปดาห์ให้ผู้บริหารได้
อ่านเพื่อนิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง  
 ๓. ความต้องการช่วยเหลือ  
          ๑)  พัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ ท่ี ๒๑ 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
           ๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานช่วยจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติมให้
สถานศึกษา 
           ๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานช่วยพิจารณาจัดสรรงบแลกเป้าเพื่อด าเนินโครงการ
ตามนโยบาย 
           ๔) การจัดหาชาวต่างชาติช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโดยขอความอนุเคราะห์จากหลาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 
ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา 
รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
เอกสารหลักฐานข้อมูลส าคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ  แบบย่อๆ 
 
ตาราง  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๘ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๗๑ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๔๓ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๓๗ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๓.๕๒ พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่ง ช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ สถานศึกษา 

    ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่ง ช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                  
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 



การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

การศึกษา 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๒๓ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป               ใช่   ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี         ใช่   ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม  

เร่ืองการใช้มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

      มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 



  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดี 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น   
          และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 



 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 

เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ..... 

   
           สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้ 
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอกประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ ปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑   

           ดังนั้นโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม  จึงก าหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ดังมีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ ท้ังนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี 4/
๒๕๖๒ วันท่ี 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว  
 
 

             ประกาศ ณ วันท่ี ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
 
                                                                                          
  (นายประเสริฐ  แดงอร่าม)                                    (นายอ านาจ ทัดสวน)  
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                                        ------------------------------------------------- 
               โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๖  สิงหาคม ๒๕๖๑  

           เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคมให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ ท้ังนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
วันท่ี ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  แล้ว  
 
                       ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 
                                                    (นายอ านาจ  ทัดสวน) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

ค าส่ังโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 
ท่ี   ๑๕๗ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
................................................................................................................... 

 เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ 
จึงขอแต่งต้ัง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑.  นายอ านาจ  ทัดสวน   ผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ  ประธาน 
 ๒.  นายประเสริฐ แดงอร่าม    ประธานกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ      
 ๓.  นายสรายศ  จันโทมา       ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ
 ๔.  นางทัศนีย์  จันโทมา     ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕.  นายศุภเดช  พุ่มพยอม   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

๖.  นางสุญดา  พุ่มพยอม      ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๗.  นายสุนทร  ดอนอินทร์ทรัพย์   ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ๘.  นายวิศิษฐ์  แซ่วุ่น    ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ๙.  นายสถาพร บุญเส็ง      ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ๑๐.  นายสุราษฎร์  อุดม    ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ๑๑.  นายวิเชียร   ภูครองทอง   ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ๑๒.  นายเดชา  เชียงคา      ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ๑๓.  นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์ ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ๑๔.  นางสาวสุนิศา อิสสระ     ครูช านาญการ     กรรมการ 

๑๕.  นางสาวหทัยรัตน์  งิ้วงาม        ครู     กรรมการ 
 ๑๖.  นางสาวสรารัตน์ จงงดงาม  ครู     กรรมการ 
 ๑๗.  นางสาวดวงดาว กัณสูตร    ครู     กรรมการ 
 ๑๘.  นางสาวแสงดาว ล าใยเจริญ     ครู     กรรมการ 
 ๑๙.  นางแสงระวี ทองพันธ ์     ครู     กรรมการ 
 ๒๐.  นางดวงพร  เกล้ียงปราณีต      ครู     กรรมการ 
 ๒๑.นางสาวมณฑลี เพิ่มทรัพย์           ครู     กรรมการ 
 ๒๒.  นายศุกร์ศิริ   เหมือนโต    ครู     กรรมการ 
 ๒๓.  นางสาวจันทนา คล้ายอินทร์    ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

๒๔.  นางสาวฐานิตย์  วิเศษศรีสมบุญ  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
           ๒๕.  นางสาวณัฐธิดา  ม่วงนาครอง          ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๒๖.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงน้องพลอย คชรัตน์ ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๒๗.  นางสาวบุษกร รักเรืองรอง  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 



๒๘.  นางสาวศิวาพร  แก้วเกิด  ครูจ้างสอน    กรรมการ  
๒๙.  นายสมชาย  คันธรรพเวท  ครูจ้างสอน    กรรมการ 
๓๐. นายพลวัฒน์ พันธ์แกว้  ครูจ้างสอน    กรรมการ 
๓๑.  นายประมาณ บุญเส็ง  ครูจ้างสอน    กรรมการ 
๓๒.  นางสาวเจนจิรา    คูณโกทา  เจ้าหน้าท่ีธุรการ    กรรมการ 
๓๓.  นางสาวแสงเดือน  ล าใยเจริญ ครูผู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าท่ี ๑. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒. ให้ค าปรึกษา แนะแนวทาง วางแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกดั 
ท้ังนี้ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 
 
 
        ส่ัง ณ วันท่ี   ๓  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
                  ( นายอ านาจ ทัดสวน) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
                                                                      

 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 
ท่ี ๑๕๘ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 
และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

-------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคมด าเนินการจัดการศึกษาตามระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน จึงอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติว่า
ด้วยระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๓๙  ท่ีให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน
และประเมินผลคุณภาพภายในโรงเรียนและจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายช่ือ
ต่อไปนี้  
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
 ๑.  นายประเสริฐ แดงอร่าม  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ  
 ๒.  นายอ านาจ  ทัดสวน    ผู้อ านวยการโรงเรียน/ หัวหน้างานประกนัคุณภาพ 
             รองประธานกรรมการ  
 ๓.   นางทัศนีย์  จันโทมา   ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ       กรรมการ  
 ๔.  นางสุญดา  พุ่มพยอม   ครู/หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ     กรรมการ 
 ๕.  นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล        กรรมการ 

๖.  นายสรายศ    จันโทมา  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป        กรรมการ 
๗.นายสุราษฎร์ อุดม   ครู/หัวหน้ากิจการนักเรียน        กรรมการ 
๘.  นางสาวแสงเดือน  ล าไยเจริญ ครูผู้ช่วย/ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ       กรรมการ   

    และเลขานุการ  
 มีหน้าที่  นิเทศก ากับติดตามประเมินผลระหว่างด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนศรีสวัสด์ิ
พิทยาคม 
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
 ๑.  นายอ านาจ  ทัดสวน    ผู้อ านวยการโรงเรียน    หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวหทัยรัตน์  งิ้วงาม  ครู/หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
               หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ผู้ช่วย 

๓.  นางทัศนีย์  จันโทมา   ครู/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  ผู้ช่วย  
 ๔.  นางสุญดา  พุ่มพยอม   ครู/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ    ผู้ช่วย 
           หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 



 ๕.  นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์  ครู/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล ผู้ช่วย 
 ๖.  นายสรายศ  จันโทมา     ครู/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  ผู้ช่วย 

     หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ 
 ๗.  นายเดชา  เชียงคา    ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  ผู้ช่วย 
 ๘.  นายวิเชียร  ภูครองทอง  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย 
           งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๙.  นางสาวดวงดาว  กัณสูตร  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ผู้ช่วย 
           งานกิจกรรมนักเรียน  
 ๑๐. นายสถาพร  บุญเส็ง    ครู/ หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ผู้ช่วย 

๑๑.  นางสาวสรารัตน์  จงงดงาม  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วย 
 
 มีหน้าที่  ๑. วางแผนเตรียมการเพื่อตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  
   ๒. ตรวจสอบทบทวนประเมินผลตามแผนท่ีก าหนด  
   ๓. ปรับปรุงแก้ไขจุดท่ีต้องการพัฒนาตามมาตรฐานท่ีวิเคราะห์จากสาเหตุปัญหาและพัฒนา
จุดเด่นท่ีมีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้น  
  ๔. สรุปข้อมูลส าคัญแต่ละมาตรฐาน  
 
 ๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  
จ านวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

๑. นายอ านาจ  ทัดสวน   ผู้อ านวยการโรงเรียน        หัวหน้า 
๒. นางทัศนีย์  จันโทมา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ   ผู้ช่วย 
๒.  นางสุญดา  พุ่มพยอม  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย   ผู้ช่วย  
๓.  นายเดชา  เชียงคา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   ผู้ช่วย 
๔.  นายวิเชียร  ภูครองทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์   ผู้ช่วย 
๕.  นางสาวดวงดาว  กัณสูตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
๖.  นายสถาพร  บุญเส็ง    หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
๗.  นายสรายศ  จันโทมา    หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ    ผู้ช่วย 
๘.  นางสาวหทัยรัตน์ งิ้วงาม หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ   ผู้ช่วย 
๙.  นางสาวสรารัตน์  จงงดงาม หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.  นางสาวสุนิศา  อิสสระ  ครูช านาญการ    หัวหน้า 



๒.  นางสาวสรารัตน์  จงงดงาม  ครู     ผู้ช่วย  
     ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
 ๑.  นางสุญดา  พุ่มพยอม   ครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวสรารัตน์  จงงดงาม  ครู     ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสาวแสงดาว ล าใยเจริญ  ครู     ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวแสงระวี  ทองพันธ ์  ครู     ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวฐานิตย์  วิเศษศรีสมบุญ ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
 ๖.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงน้องพลอย  คชรัตน์   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
 ๗.  นางสาวมณีกาญจน์  เพียชัย  ครูจ้างสอน    ผู้ช่วย 
     ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น         
และแก้ปัญหา 

๑. นายวิเชียร  ภูครองทอง  ครูช านาญการ     หัวหน้า 
๒.  นางทัศนีย์  จันโทมา   ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๓.  นางสาวสุนิศา อิสสระ   ครูช านาญการ     ผู้ช่วย 
๔.  นางแสงเดือน ล าใยเจริญ  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 

     ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑.  นางสาวณัฐธิดา  ม่วงนาครอง  ครู    หัวหน้า 

๒.  นางสาวบุษกร รักเรืองรอง  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๓.  นายพลวัฒน์       พันธ์แก้ว  ครูจ้างสอน    ผู้ช่วย 

      
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.  นางสาวสุนิศา อิสสระ  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ   หัวหน้า 

๒. นางสาวหทัยรัตน์  งิ้วงาม หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ   ผู้ช่วย 

๓.  นางสุญดา  พุ่มพยอม  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย   ผู้ช่วย  
๔.  นายเดชา  เชียงคา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   ผู้ช่วย 
๕.  นายวิเชียร  ภูครองทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์   ผู้ช่วย 
๖.  นางสาวดวงดาว  กัณสูตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
๗.  นายสถาพร  บุญเส็ง    หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
๘.  นายสรายศ  จันโทมา    หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ    ผู้ช่วย 
๙.  นางสาวสรารัตน์  จงงดงาม หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย      

     ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๑.  นางทัศนีย์ จันโทมา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ   หัวหน้า 
 ๒.  นางสุนิศา อิสสระ   ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
     ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 ๑.  นางสาวหทัยรัตน์  งิ้วงาม  ครู     หัวหน้า 
 ๒. นางสาวแสงระวี  ทองพันธ ์  ครู     ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวมณฑลี เพิ่มทรัพย์  ครู     ผู้ช่วย 



๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑.  นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์    ครูช านาญการ     หัวหน้า 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี  
ของสังคม 
     ๑.  นายสุนทร ดอนอินทร์ทรัพย์  ครูช านาญการ    หัวหน้า 

๒.  นางสาวมณฑลี  เพิ่มทรัพย์  ครู     ผู้ช่วย  
 ๓.  นางสาวศิวาพร     แก้วเกิด  ครูจ้างสอน    ผู้ช่วย 
     ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

๑.  นายสุนทร ดอนอินทร์ทรัพย์  ครูช านาญการ    หัวหน้า 
๒.  นางสาวมณฑลี  เพิ่มทรัพย์  ครู     ผู้ช่วย 

 ๓.  นางสาวแสงดาว ล าใยเจริญ    ครู     ผู้ช่วย 
 ๔.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงน้องพลอย คชรัตน์      ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวเจนจิรา    คูณโกทา  เจ้าหน้าท่ีธุรการ    ผู้ช่วย 
     ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๑.  นายศุกร์ศิริ   เหมือนโต  ครู     หัวหน้า 
 ๒.  นายสมชาย คันธรรพเวท  ครูจ้างสอน    ผู้ช่วย 
 ๓.  นายประมาณ บุญเส็ง   ครูจ้างสอน    ผู้ช่วย 
     ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๑.  นายสถาพร บุญเส็ง   ครูช านาญการ       หัวหน้า 
๒.  นายสุราษฎร์  อุดม                      ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 

 ๓.  นางสาวจันทนา คล้ายอินทร์  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวฐานิตย์ วิเศษศรีสมบุญ  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑.  นางสุญดา  พุ่มพยอม     หัวหน้างานแผนงานและระบบควบคุมภายใน  หัวหน้า 
      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 ๒.  นางทัศนีย์ จันโทมา   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ     ผู้ช่วย 
 ๓.  นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล       ผู้ช่วย 
 ๔.  นายสรายศ  จันโทมา      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป       ผู้ช่วย 
     ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
          ๑.  นางสุญดา  พุ่มพยอม     หัวหน้างานแผนงานและระบบควบคุมภายใน  หัวหน้า 
     ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๑.  นางสุญดา  พุ่มพยอม     หัวหน้างานแผนงานและระบบควบคุมภายใน  หัวหน้า 
      ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย     
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๑. นางทัศนีย์ จันโทมา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ      หัวหน้า 
๒.  นางสุญดา  พุ่มพยอม    หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย      ผู้ช่วย  
๔.  นายเดชา  เชียงคา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   ผู้ช่วย 
๕.  นายวิเชียร  ภูครองทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์   ผู้ช่วย 



๖.  นางสาวดวงดาว  กัณสูตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
๗.  นายสถาพร  บุญเส็ง    หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
๘.  นายสรายศ  จันโทมา    หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ    ผู้ช่วย 
๙.  นางสาวหทัยรัตน์ งิ้วงาม หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ   ผู้ช่วย 
๑๐.  นางสาวสรารัตน์  จงงดงาม หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย      

       ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๑.  นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล     หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวสรารัตน์  จงงดงาม  ผู้ช่วยงานบริหารบุคคล      ผู้ช่วย 
        ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเปน็ระบบ 
 ๑.  นางสาวณัฐธิดา  ม่วงนาครอง  หัวหน้างานสารสนเทศ      หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวบุษกร รักเรืองรอง  ผู้ช่วยงานสารสนเทศ      ผู้ช่วย 
 ๓. นายพลวัฒน์ พันธ์แก้ว   ผู้ช่วยงานสารสนเทศ      ผู้ช่วย 
        ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
 ๑.  นายสรายศ  จันโทมา    หัวหน้างานอาคารสถานท่ี      หัวหน้า 
 ๒.  นายสุนทร ดอนอินทร์ทรัพย์  หัวหน้างานภูมิทัศน์      ผู้ช่วย 
 ๓.  นายสุราษฎร์  อุดม                      หัวหน้างานปรับปรุง ซ่อมแซมฯ     ผู้ช่วย 
    ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
และได้มาตรฐาน  
 ๑.  นายสรายศ  จันโทมา   หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย    หัวหน้า 
 ๒.  นายสุราษฎร์  อุดม   หัวหน้างานกรรมการสถานศึกษาฯ     ผู้ช่วย 
    ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๑.นางทัศนีย์  จันโทมา   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ     หัวหน้า 

๒. นางสาวสุนิศา อิสสระ   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    ผู้ช่วย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๑.  นางสาวสุนิศา อิสสระ   หัวหน้างานหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ       หัวหน้า 
๒.  นางสาวแสงระวี ทองพันธ ์  ผู้ช่วยงานส านักงานบริหารวิชาการ     ผู้ช่วย 

     ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
     ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน  
     ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
         คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  ๓  ข้อ ๑-๓  

๑.  นางทัศนีย์ จันโทมา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ       หัวหน้า 
๒.  นางสุญดา  พุ่มพยอม    หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย      ผู้ช่วย  
๔.  นายเดชา  เชียงคา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   ผู้ช่วย 
๕.  นายวิเชียร  ภูครองทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์   ผู้ช่วย 
๖.  นางสาวดวงดาว  กัณสูตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
๗.  นายสถาพร  บุญเส็ง    หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
๘.  นายสรายศ  จันโทมา    หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ    ผู้ช่วย 



๙.  นางสาวหทัยรัตน์ งิ้วงาม หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ   ผู้ช่วย 
๑๐.  นางสาวสรารัตน์  จงงดงาม หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ     ผู้ช่วย      

      ๔. คณะกรรมการสรุปผลรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (SAR)  
๑) นายอ านาจ  ทัดสวน            ผู้อ านวยการโรงเรียน    หัวหน้า  
๒) นางทัศนีย์  จันโทมา          ครูช านาญการพิเศษ     ผู้ช่วย 
๓) นายสรายศ  จันโทมา    ครูช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
๔) นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์ ครูช านาญการ     ผู้ช่วย  
๕) นายสุราษฎร์  อุดม  ครูช านาญการ     ผู้ช่วย  
๖) นางสาวแสงเดือน  ล าใยเจริญ  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย  
 
มีหน้าที่ น าข้อมูลจากการรวบรวมของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ จัดทารายงานประจ าปีของ

สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ท้ังนี้ ขอให้คณะกรรมการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด หากมีอุปสรรค ให้รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการทราบ  
 

 
 

ส่ัง ณ วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

   (นายอ านาจ ทัดสวน) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ค าส่ังโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 

ท่ี ๑๕๘ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                                        ------------------------------------------------- 
               โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
           เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคมให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ ท้ังนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
วันท่ี ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว  
 
                       ประกาศ ณ วันท่ี  ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 
                                                    (นายอ านาจ  ทัดสวน) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 


