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ค ำน ำ 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน   
๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เน้น
ความต่อเนื่อง  ๒) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด  ๔) เผยแพร่ผลการติดตาม  
และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  ๕) น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ดังนั้น  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุก 
ปีการศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖1  เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพ้ืนที่  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้  ที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 
 
 
 
                     
                                                                             (นางปิยนุช โรจนกุล) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง

ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้
สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   

ดังนั้นโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้
ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปี
การศึกษา  การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ได้ ให้ ความเห็ นชอบและผ่ านความ เห็ นชอบของคณ ะกรรมการสถานศึ กษา  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
                           
                                                                 (นายปรีชา สุคนธมาน) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์                                                   
        วัน 22 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562 
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สำรบัญ 

 

เรื่อง      
ค าน า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
สารบัญ 

ส่วนที่ ๑     ข้อมูลพื้นฐำน                                                                                              
1. ข้อมูลทั่วไป 
2. ข้อมูลบุคลากร 
3. ข้อมูลนักเรียน  
4. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
5. โครงสร้างหลักสูตร  
6. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
7. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา        
8. ข้อมูลอาคารสถานที่  
9. ข้อมูลงบประมาณ 

ส่วนที่ 2    ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สรุปผลการประเมินในภาพรวม  

ส่วนที่ 3    สรุปผล  แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
สรุปการด าเนนิงานในภาพรวม 
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
ความต้องการและการช่วยเหลือ จากหน่วยงานตน้สังกัด  

ภำคผนวก  

               ประกาศโรงเรียนเร่ืองการก าหนดค่าเป้าหมาย  
               ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานการเขียนรายงานประจ าปขีองสถานศึกษา 
               ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
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ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 
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๑. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ (Sophonsiriraj School) 
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน พระครูโสภณศิริคุณ (ทอง สิริวณฺโณ) 
ที่ตั้ง ๑๑๕  หมู่ที่ ๕  ต าบลวัดเพลง  อ าเภอวัดเพลง  ราชบุรี  70170  

 สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
พื้นที่ของโรงเรียน ๑๔ ไร่ ๓ งาน  ๒๒ ตารางวา 
รหัสโรงเรียน 1070480382, รหัส SMIS: 70012011, รหสั OBEC: 480382 
เปิดสอนเมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน พระพุทธธรรมโสภณ (ประดิษฐานบริเวณหน้าเสาธง) 
โทรศัพท์ , โทรสำร 032-399226  , 032-399227 
เว็บไซต์ www.sopon.ac.th 
ปรัชญำ “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ”  
 (แปลว่า “ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้ว ย่อมเป็นผู้ประเสริฐสุด”) 
ค ำขวัญ เรียนดี  มีวินัย  ตั้งใจท างาน 
คติพจน์ มีความรู้คู่คุณธรรม  ช่วยส่องน าชีวีให้มีสุข 
สีประจ ำโรงเรียน ม่วง – ขาว 
 สีม่วง  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  กล้าหาญ  อดทน 
 สีขาว  หมายถึง  ความรู้ที่บริสุทธิ์ และคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
อักษรย่อโรงเรียน ส.ภ. 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ 
เพลงประจ ำโรงเรียน มาร์ชโสภณศิริราษฎร์ 
ตรำประจ ำโรงเรียน                     อักษรย่อ สภ  ในกรอบรูปเสมา ประกอบด้วย  

ดอกบวัและโน้ตดนตรี 
                                           รูปเสมำ  เป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

หมายถึงการศึกษาเล่าเรียน 
                                                                              ดอกบัว  หมายถึง ผู้รู้ ผู้เจริญแล้ว 

  ตัวโน้ตดนตรี  เป็นสัญลักษณ์  แทนค าว่า  เพลง 
อันเป็นชื่ออ าเภอวัดเพลง 

  ชื่อโรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์  อยู่ในแถบริบบิ้น ใต้
รูปเสมา 
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ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  เดิมชื่อ โรงเรียนวัดเพลง “โสภณศิริราษฎร์”  เปิดสอน  ตั้งแต่วันที่ 

๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๗  โดยใช้อาคารเรียนริมน้ าติดกุฏิเจ้าอาวาสวัดเพลงเป็นที่เรียน  ต่อมาพระ
ครูโสภณศิริคุณ  เจ้าอาวาสวัดเพลง  ได้รวบรวมเงินบริจาคสร้างอาคารเรียนสองชั้น (ตึกขาวปัจจุบันใช้
เป็นที่เก็บวัสดุของวัด)และอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียนด้วย  เนื่องด้วยห้องเรียนยังไม่เพียงพอ  
พระครูโสภณศิริคุณจึงได้รวบรวมเงินบริจาค  จ านวน ๕๔๘,๓๐๘.๕๐  บาท  สร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น  
จ านวน ๑ หลัง  เปิดใช้เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๒, ๒๕๒๕  พระครูโสภณศิริคุณ และผู้มีจิตศรัทธา  รวมทั้งคณะครูอาจารย์ของ
โรงเรียนได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามกับวัดเพลงให้วัด  จ านวน  ๗  ไร่  ๘๖  ตารางวา  รวม
กับที่ดินซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  อนุญาตให้โรงเรียนใช้สร้างอาคารเรียน อาคารฝึกงาน  
อาคารหอประชุม และสนามกีฬาเป็นที่ใช้เรียน   และในปี พ.ศ. ๒๕๓4  โรงเรียนได้จัดให้มีการ
ทอดผ้าป่าซื้อที่ดินอีก ๒ ไร่ ๙๙ ตารางวา  เพ่ือสร้างอาคารหอประชุมอีก  ๑  หลัง  รวมเป็นเนื้อที่
ทั้งหมด  ๑๔  ไร่  ๓ งาน  ๒๒  ตารางวา เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๑๗        เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท (ค.ม.ช.) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๒๒        ได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาให้เป็นโรงเรียนผู้น าการใช้

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๒๔        เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีแรก   
ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๘        เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  (รพชส.) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๙        โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๗        ผ่านการประเมินภายนอกจาก  สมศ. 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๘        เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๙        ผ่านการประเมินคุณภาพรอบ สอง  จาก สมศ.   
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๐        เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑        เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔       เป็นสถานศึกษาพอเพียง และผ่านการประเมินรอบ ๓ จาก สมศ.

ระดับด ี
ปีกำรศึกษำ 2555        ผ่านการประเมินคุณภาพรอบ สาม  จาก สมศ.   
ปีกำรศึกษำ 2556        โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต  
                                โรงเรียนต้นแบบการวิจัย โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบพัฒนา

สถานศึกษา 
 ได้รับการประเมินและผ่านการติดตามประเมินการด ารงรักษาสภาพ

สถานศึกษา   ที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีกำรศึกษำ 2557        เป็นโรงเรียนในโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์

ราชันในระดับจังหวัด 
                               ได้รับการประเมินและผ่านการประเมินคงสภาพ โรงเรียนในฝัน 
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ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘       ผ่านการประเมินตามโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้ 
  องค์ราชัน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

                                 เป็นโรงเรียนต้นแบบ การจัดการเรียนรวม ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9        ผ่านการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว  ในระดับเงิน 
                                ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
                                ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

       ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ปีกำรศึกษำ ๒๕60        น าเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต (บริษัทสร้างการดี) ระดับภาค 

 น าเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต (บริษัทสร้างการดี) ระดับประเทศ 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง

ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67  

                                ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67  

                                ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
ระดับภาคกลางและและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67  

ปีกำรศึกษำ ๒๕61        ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนรวมในสถานศึกษา  
                                ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์

ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมศิลปะ 
หัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2561 

                                ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย 
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 งานมหกรรมศิลปะหัตกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน  “มหกรรมศิลปะมวยไทย  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 22  ประเภท คีตะมวยไทย 
(แอโรบิคมวยไทย)  ในโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย 
ตามนโยบายของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
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แผนที่ตั้ง 
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2. ข้อมูลบุคลำกร 
 
 ผู้บริหำร 

ชื่อ – สกุล  นางจันทรา  เรือนทองดี              วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
เบอร์โทรศัพท์ 080-439 1800                 อีเมล์ jantradee@gmail.com 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2561 
  
ชื่อ – สกุล  นางปิยนุช  โรจนกุล                   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
เบอร์โทรศัพท์ 084-317 1669                 อีเมล์ Rojjanakul.pi@hotmail.com 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนตั้งแต่  วันที่  16  พฤศจิกายน  2561  จนถึงปัจจุบัน 

 
บุคลำกรครู    
1) จ านวนบุคลากร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง 
เจ้ำหน้ำที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 26 - 5 5 38 

ชาย      11   คน     หญิง     27   คน 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลำกร 
ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - 34 4 - 38 

 
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน ฝ่ำย / หมวดวิชำ / งำน ล ำดับที่ 

บริหำร คศ.3 คศ.2 คศ.1 
1 - - - 1 ฝ่ายบริหาร 1. 
- - - - 1 ภาษาไทย 2. 
- 2 1 - 3 สังคมศึกษา 3. 
- 2 1 1 5 คณิตศาสตร์ 4. 
- 1 2 1 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. 
- 1 - - 3 ภาษาต่างประเทศ 6. 
- - - - 1 สุขศึกษาและพลศึกษา 7. 
- 2 1 1 4 การงานอาชีพ 8. 
- 1 - 1 2 ศิลปะ 9. 
- 1 - - 1 พัฒนาผู้เรียน 10. 
1 10 5 4 27 รวม 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
 

 
* ขาดนาน 12 คน 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

ม.๑ ๓ 46 48 94 
ม.๒ ๓ 53 47 100 
ม.๓ ๓ 65 45 110 
รวม 9 164 138 312 
ม.๔ ๓ 33 28 61 
ม.๕ 2 28 38 66 
ม.๖ ๒ 42 37 79 
รวม 7 103 103 205 

รวมทั้งหมด ๑6 267 241 508 
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4. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม  
         ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ประมาณร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่ 
ปลูกพืชล้มลุกและผลไม้ เช่น มะพร้าว มะละกอ กล้วย มะม่วง ลิ้นจี่  เป็นต้น  ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่นา 
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอ  ประชากรประมาณ  ๗,๘๔๙  คน  อาชีพหลักของชุมชนคือ ท าสวน 
ท านา จักสาน ท าตาล และรับจ้าง  พ้ืนที่ในส่วนที่ติดกับแม่น้ าแควอ้อม ในช่วงน้ าลงมาก สามารถเดิน
ข้ามแม่น้ าได้ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การเล่นเพลงปรบไก่ 

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๕๐,๐๐๐ บาท   
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  คน  

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลวัดเพลงอ าเภอวัดเพลง 
พ้ืนที่ในชุมชนเป็นสวนผลไม้  สภาพสังคมด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม   เช่น ท าสวนมะพร้าว  มะม่วง  ส้มโอ  ลิ้นจี่  กล้วย  มะกะลอ 
พืชสวนครัวและท าผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ  จึงมีรายได้ตลอดปี นอกนั้นท าค้าขาย รับราชการ และ
รับจ้างท าสวน และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นับถือศาสนาคริสต์ อิสลามบ้างเล็กน้อย ผู้ปกครองจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นรู้จัก คือประเพณีวัน
เข้าพรรษา  วันอาสาฬหบูชา  งานนมัสการหลวงปู่คง  วันสงกรานต์  วันตรุษจีน  การกินเจ  เป็นต้น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ของภูมิปัญญาที่เด่นคือ  เพลงปรบไก่  การจักสาน  ผลผลิตจาก
มะพร้าว  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ส าคัญ  ได้แก่  โบสถ์คริสต์ (๑๐๐ ปี)  ฟาร์มชวนชม  สวนชมพู่ทอง
สามสี  สวนป่าลานธรรม  โรงพยาบาลอ าเภอวัดเพลง  เป็นต้น  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  ได้รับการ
สนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าอาวาสวัดในท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานองค์กร
ปกครองท้องถิ่น       
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5. โครงสร้ำงหลักสูตร 
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  

โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

  ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓  และ ช่วงชั้นที่ ๔  (ม๔ – ม.๖) 

ระดับชั้น 
เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 
ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์ สังคมฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนอำชีพฯ ภำษำอังกฤษ ก.พัฒนำผู้เรียน 

ม. ๑ ๘ . ๕๗ ๑๔  .  ๒๙ ๑๔  .  ๒๙ ๑๔  .  ๒๙ ๘ . ๕๗ ๒.๘๕ ๑๑ .๔๓ ๑๑ .๔๓ ๑๔  .  ๒๙ ๑๐๐ 
ม. ๒ ๘ . ๕๗ ๑๔  .  ๒๙ ๑๔  .  ๒๙ ๑๔  .  ๒๙ ๘ . ๕๗ ๒.๘๕ ๑๑ .๔๓ ๑๑ .๔๓ ๑๔  .  ๒๙ ๑๐๐ 
ม. ๓ ๘ . ๕๗ ๑๔  .  ๒๙ ๑๔  .  ๒๙ ๑๔  .  ๒๙ ๘ . ๕๗ ๒.๘๕ ๑๑ .๔๓ ๑๑ .๔๓ ๑๔  .  ๒๙ ๑๐๐ 
ม. ๔ ๕ . ๗๑ ๑ ๗ . ๑๔ ๒๕ .๗๑ ๑๑ .๔๓ ๕ . ๗๑ ๒.๘๕ ๑๑ .๔๒ ๘.๕๗ ๑๑ .๔๒ ๑๐๐ 
ม. ๕ ๕ . ๗๑ ๑ ๗ . ๑๔ ๒๕ .๗๑ ๑๑ . ๔๓ ๕ . ๗๑ ๒.๘๕ ๑๑ .๔๒ ๘.๕๗ ๑๑ .๔๒ ๑๐๐ 
ม. ๖ ๕ . ๗๑ ๑ ๗ . ๑๔ ๒๕ .๗๑ ๑๑ .๔๓ ๕ . ๗๑ ๒.๘๕ ๑๑ .๔๒ ๘.๕๗ ๑๑ .๔๒ ๑๐๐ 

            
 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ  ๑,๔๐๐ ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
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6.สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลกำรเรียน 3 ขึ้นไป กับร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3 
ประจ ำภำคเรียนที่ 1    ปีกำรศึกษำ 2561 
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แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลกำรเรียน 3 ขึ้นไป กับร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3 
ประจ ำภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ  2561 
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ตำรำงแสดงผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกำรอ่ำน  คิด  วิเครำะห์ 
ประจ ำภำคเรียนที่   2   ปีกำรศึกษำ  2561 

โรงเรียนโสภณศิรริำษฎร ์ อ ำเภอวัดเพลง  จังหวัดรำชบุรี 

          

ล ำดับที ่ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค ์

รวม 
อ่ำน   คิด  วิเครำะห ์

รวม 
3 2 1 3 2 1 

1 ม.1 45 45 0 90 75 15 0 90 

2 ม.2 30 68 0 98 37 61 0 98 

3 ม.3 60 46 0 106 32 74 0 106 

4 ม.4 20 40 0 60 38 22 0 60 

5 ม.5 50 14 0 64 29 35 0 64 

6 ม.6 30 48 0 78 25 53 0 78 
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7. สรุปกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอก 
 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรยีน 
สถิติกำรใช้ 
(ครั้ง / ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรยีน 
สถิติกำรใช้ 
(ครั้ง / ปี) 

๑. ห้องสมุด ๘๐ 19. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๓๐ 
๒. ห้องแนะแนว                 ๘๐ 20. ห้องประชาสัมพันธ์ ๑๐ 
๓. ห้องพยาบาล ๑๕ ๒1. ห้องคลินิกเสมารักษ ์     ๑๐ 
๔. ห้องพลศึกษา 20 ๒2. ห้องวิชาการ     ๑๐ 
5. ห้องสืบค้น ๘๐ ๒3. ห้องสมุดภาษาต่างประเทศ ๑๐ 
6.  ห้องคลินิกภาษา ๕ 24. ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ 25 
๗  แปลงเกษตร ๘๐ ๒๕. ห้องปฏิบัติงานเกษตร 25 
๘. ห้องโสตทัศนศึกษา ๑๑๐ ๒๖. ธนาคารโรงเรียน 25 
9. ห้องเสริมทักษะภาษาไทย ๘๐๐ 27. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ๑๐ 
10. ห้องจริยธรรม              ๑๐๐ ๒๘. ห้องปฏิบัติการคหกรรม ๕ 
11. ห้องสังคมศึกษา                       ๕๐ ๒๙. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 20 
12. ห้องภูมิศาสตร์ ๕๐ 3๐. ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ 30 
13. ห้องประวัติศาสตร์        ๕๐ 3๑. ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 40 
14. ห้องภูมิปัญญาไทย  ๓๐ ๓2. ห้องปฏิบัติการคหกรรม ๓๘ 
15. ห้องปฏิบัติการเคมี ๓๐ 33. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 30 
16. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา     ๑๕ 34. ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ ๓๗ 
17. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑๕ 35. ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 30 
18. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๕๐ ๓๖. อาคารโรงอาหาร ๑๕ 



๑๔ 
 

 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
สถิติกำรใช้ 
(ครั้ง / ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
สถิติกำร

ใช้ 
(ครั้ง / ปี) 

๑. โรงโอ่ง เถ้า ฮง ไถ่     1 ๑9. วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร ๒ 

๒. โบสถ์วัดคริสต์  เรืองวิทย์ ๕ 20. พิพิธภัณฑ์จังหวัดราชบุรี ๑ 

๓. ตลาดน้ าด าเนินสะดวก ๖ 21. อุทยานหินเขางู ๒ 

๔. ถ้ าเขาบิน ๕ 22. สวนผักออแกนิกส์วัดเพลง ๒ 

๕. ถ้ าจอมพล ๖ ๒3. สวนดอกชวนชมวัดเพลง ๒ 

๖. พระอุโบสถวัดเกาะศาลพระ ๖ ๒4. เทศบาลต าบลวัดเพลง  ๒ 

๗. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ๒   

๘. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม ๒   

๙. วัดประดู่ ๕   

๑๐. หมู่บ้านเวียงทุนเพลงปรบไก่ ๕   

๑1. สวนลิ้นจี่ชุมชนวัดเพลง ๒   

๑2. หมู่บ้านเขาลอยมูลโค ๒   

๑3. จิปาฐะภัณฑ์ ๒   

๑4. ศูนย์สืบทอดศิลปะการทอผ้าจกคูบัว  ๒   

๑๕. วัดห้วยชินสีห ์ ๑   

๑๖. วัดนาหนอง ๒   

๑๗. เขาแก่นจันทน์ ๑   

๑8. วัดโขลงสวุรรณคีรี ๒   



๑๕ 
 

8. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
 

1. อาคารเรียนแบบ  318  ค                          2  หลัง     23  ห้อง 
2. อาคารเรียนแบบ  216  ล / ปรับปรุง  29      1  หลัง     16   ห้อง 
3. อาคารโรงฝึกงานแบบ  102 / 27                2  หลัง      4    ห้อง 
4. อาคารโรงฝึกงานแบบ  204 / 27                1  หลัง      4    ห้อง 
5. หอประชุมโรงอาหารแบบ  101 ล. / 27        1  หลัง 
6. หอประชุมโรงอาหารแบบ  100 / 27            1  หลัง 
7. อาหารชั่วคราวแบบ  7 x 36  ม.                  2  หลัง 
8. บ้านพักครู  จ านวน                                   8  หลัง 
9. บ้านพักภารโรง  จ านวน                              1  หลัง 
10. ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน  จ านวน                   5  หลัง     30  ที ่
11. สนามบาสเกตบอลแบบ  FIBA                       1  สนาม 
12. หอถังน้ าประปาแบบ  6 / 7.5  จ านวน            1  ถัง 
13. บ่อน้ าบาดาลลึก  120  ม.  จ านวน                1  บ่อ 
 
 

 
 
 

9. ข้อมูลงบประมำณ  
งบประมาณ (รับ-จ่าย)  ปีงบประมาณ 2561 

 
รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 

เงินงบประมาณ 28,776,205 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 18,548,152 
เงินนอกงบประมาณ 1,225,132.4 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,476,917.8 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 

รวมรำยรับ 30,001,337.4 รวมรำยจ่ำย 22,025,069.8 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน ค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ  84.21  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา        คิดเป็นร้อยละ  15.78  ของรายรับ 



๑๖ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา 
 



๑๗ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 

 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เรียนได้เลือกที่จะเรียนตามความ
ถนัด ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการ
จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ และเน้นเรื่องการอ่าน 
การคิด วิเคราะห์ มีกระบวนการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการวัดและการประเมินผลแบบบูรณาการ 
ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมทางด้านอาชีพ และ
การศึกษาต่อ โดยมีการวัดแววความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และแนะแนวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ศึกษาต่อ และมีงานท า 

นอกจากนี้ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  สมกับวัยของผู้เรียน  โดยการ
จัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นผู้เรียน
มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริง โดยเข้าไปศึกษากับ
ภูมิปัญญาในชุมชนโดยรอบสถานศึกษา  และเพ่ิมเวลาเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น การท าสวนมะพร้าว การปลูก
มะพร้าวน้ าหอม เป็นต้น 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ในแต่ละ
ระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี กล้าแสดงออก และแสดง
ความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียน รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความ
เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิ น
ในด้านต่างๆ ดังนี้  

 
 
 
 
 

 



๑๘ 
 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
 

1) ความสามารถใน
การอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ  

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับ 3    ปีการศึกษา 2561 

 

2) ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
การอ่าน  คิด  วิเคราะห์  ในระดับ 3    ปีการศึกษา 2561 

 
3)  ความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรม 
 

4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

 

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ในระดับ ดีเลิศ สามารถใช้อินเทอร์เน็ต สืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง น าข้อมูลจากการเรียนรู้ และการสืบค้น มาน าเสนอ เป็น
รูปแบบต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ และสามารถน าเสนอให้กับผู้อื่นได้  

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับ 3 45 30 60 20 50 30

ระดับ 2 45 68 46 40 14 48

ระดับ 1 0 0 0 0 0 0
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับ 3 75 37 32 38 29 25

ระดับ 2 15 61 74 22 35 53
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๑๙ 
 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
5) มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียน 3 ขึ้นไป  

ประจ าภาคเรียนที่ 1 และ  ภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2561 

 
6) มีความรู้ ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

นักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ ร้อยละ 85 ผลจากการปฏิบัติตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน
อาชีพ 
  

2. คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  

แผนภูมิแสดงผลร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด       ปีการศึกษา 2561 

 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
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ประเด็น ผลการประเมิน 
2) ความภูมิใจใน

ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
 

สถานศึกษาส่งเสริมการประพฤติ ปฏิบัติตนใน ลักษณะของประชาชน
ไทย ส่งเสริมการเคารพธงชาติ การไหว้ การท าความเคารพ และอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ 
ให้นักเรียนมีจิตส านึกรักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย และส่งเสริมให้รักษาและสืบ
สานวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น เพลงปรบไก่ นักเรียนควรรู้จักความเป็นมา  ความส าคัญ 
และสามารถร้อง ร า เพลงปรบไก่ ซึ่งเป็นเพลงดั้งเดิมของท้องถิน่ได ้
 

3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
 
 
 

สถานศึกษาส่งเสริมการยอมรับจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเรียนและอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาและทางร่างกายได้อย่างดีและเข้าใจ และ ส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือ
เพ่ือนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและทางร่างกายให้เรียน และอยู่ในสถานศึกษา
อย่างมีความสุขและรู้สึกเท่าเทียม ได้ 

4) สุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี และสามารถ
อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมคมได้ดี  

สถานศึกษามีการดูแล ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์อย่างสม่ าเสมอ และสนับสนุนการเล่นกีฬา กิจกรรมการแสดงออกที่ ผู้เรียนมี
ความสนใจและถนัด อีกท้ังยังจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติด 

 
 
3. จุดเด่น 

นักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีการอ่าน การเขียน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีมาก   
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมวัย มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 
และอ่อนน้อม เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ 
 
 
4. จุดควรพัฒนา 

นักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ยังต้องเร่งพัฒนาในด้านการคิด และการวิเคราะห์ข้อมูล และ
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ : ดี 

 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  ได้ด าเนินการโดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  เริ่มจากวิเคราะห์จาก
สภาพปัญหา และผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ  ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการ
จัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดการประชุมระดมความเห็น จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และ
บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวางแผนงาน   

มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้   พร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน  

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

1) โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

3) สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนร่วมได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

4) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

5) สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ประเด็น ผลการพัฒนา 
2.1 การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความต้องการ และสภาพชุมชน เห็นได้จากข้อมูลในส่วนที่ 1 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร 

 
 
2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาการ 

 

20
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3, 12%

2
8%

ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ 1 ครั้ง /ภาคเรียน

2 ครั้ง / ภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง / ภาคเรียน

1
4%

2
8%

22
88%

ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง /ภาคเรียน

2 ครั้ง / ภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง / ภาคเรียน
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ประเด็น ผลการพัฒนา 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์มีการจัดเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านอาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ พร้อมส าหรับการเรียนการสอน และพัฒนา ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์มีการจัดเตรียมความพร้อม ทางด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ 90  

  

 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนโสภณศิริราษฏร์ มุ่งเน้นให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมใน
การร่วมจัดการศึกษา และ การบริหารจัดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผู้ปกครองมีส่วนในการ
เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย เช่นการประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการ
ศึกษาประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายผลการจัด
การศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 
4. จุดควรพัฒนา 

 
1) จัดการสารสนเทศให้เป็นระบบ เผื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึง และสะดวกต่อการใช้งาน  
2) กระจายอ านาจ และหน้าที่ให้เหมาะสมกับความสามารถ และความเหมาะสม กับบุคลากรแต่ละคน

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ได้ผลตามที่ต้องการ  



๒๔ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 

 
1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัด
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้  
 

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม 
3.1 จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 
และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
 

- โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (การแข่งขันทักษะทางวิชาการ) 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
- โครงการค่ายปรับความรู้พ้ืนฐานชั้น ม. 1 
- กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 
- ค่ายสื่อสารด้านภาษาพูดและภาษาเขียน 
- โครงการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการสอน วิทยาศาสตร์ 
- โครงการค่าย STEM Education เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
- โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา 
- กิจกรรมกีฬาภายใน 
- กิจกรรมแข่งขนัฟุตซอลต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาจังหวัดราชบุรี 
- กิจกรรมคีตมวยไทย 
- ค่ายภาษาสู่อาเซียน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
- กิจกรรมอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
 

3.2 ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (การแข่งขันทักษะทางวิชาการ) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ/นักเรียนผู้ที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ LD ลดเรียน 
เพ่ิมรู้ สู่อาเซียน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรวมบูรณาการเรียนรู้ PLC  
- กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 
- ค่ายสื่อสารด้านภาษาพูดและภาษาเขียน 
- โครงการค่าย STEM Education เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
- โครงการพัฒนางานคอมพิวเตอร์  



๒๕ 
 

 

 

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม 
3.3 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

- โครงการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการสอน วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซมสื่อการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการพัฒนางานคอมพิวเตอร์ 
- โครงการพัฒนาสื่อการสอนวิชาคหกรรม 
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การสอนวิชาเกษตร 
- พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

3.4 ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผล
มาพัฒนา 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 (การแข่งขันทักษะทางวิชาการ) 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
- โครงการค่ายปรับความรู้พ้ืนฐานชั้น ม. 1 
- โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
 

3.5 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

- โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (การแข่งขันทักษะทางวิชาการ) 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
- โครงการค่ายปรับความรู้พ้ืนฐานชั้น ม. 1 
- กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 
- โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา 
- กิจกรรมกีฬาภายใน 
- กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาจังหวัดราชบุรี 
- กิจกรรมคีตมวยไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 

 
 

2. จุดเด่น 
1) จัดการเรียนรู้จากสภาพจริง โดยนัดเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง 
    เรียนรู้ที่หลากหลาย 
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3) นักเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

3. จุดควรพัฒนา 
1) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนสามารถประเมินตนเองและน าไปใช้พัฒนา   

              ตนเองได้ต่อไป 
  



๒๖ 
 

 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม   
อยู่ในระดับ : ดี 

 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖1 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา  
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

สรุปภาพรวม ดี 
 



๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา  

และความต้องการการช่วยเหลือ 
 



๒๘ 
 

1. สรุปการด าเนินงานในภาพรวม 
ในปีการศึกษา ๒๕61 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ

พันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  เริ่มจาก
วิเคราะห์จากสภาพปัญหา และผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ  ผลการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดการประชุมระดมความเห็น จากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  และบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวางแผนงาน   

มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เ รียนรู้   พร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน   ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

โดยอาศัยการบริหารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอ านาจ    มีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม พัฒนาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ โดยการให้ความรู้และส่งเสริมการสร้างสื่อการเรียน 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การท าวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการใช้ระบบการนิเทศภายใน เพ่ือช่วย
ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ให้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ในรูปแบบของการประชุม อบรม เข้าค่ายวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต 
เพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันในวัยเรียน ให้สามารถเรียนรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียน
มีโอกาสเรียนรู้และแสดงความสามารถทางวิชาการ ตามศักยภาพและความสนใจ อย่างเต็มความสามารถ 
รวมถึงการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้ได้
ตลอดเวลาเรียน การปลูกฝังคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามาสนับสนุนทางด้านวิชาการและบุคลากรในสาขาวิชาเฉพาะ ด้านวิทยาศาสตร์ ดนตรีไทย ดนตรี
สากล รวมถึงการร่วมมือกันในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบเครือข่ายผู้ปกครอง   

การด าเนินการดังกล่าวเหล่านี้ ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงและปรากฏผลการประเมินตามมาตรฐาน
คุณภาพ อยู่ใน ระดับดี   ซึ่งสามารถแสดงให้เป็นเป็นรูปธรรม  เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลจาก
การทดสอบทางการเรียนระดับชาติ และรางวัลจ านวนมากจากการแข่งขันทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ การ
แข่งขันทักษะทางการขับร้องเพลง การแสดงนาฏศิลป์  การแสดงนาฏมวยไทย  ผลทางด้านการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นทางคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์  ความ
รับผิดชอบ ความกตัญญูกตเวที มากกว่าร้อยละ ๙๕   

ได้ด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนสุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  เป็นโรงเรียนต้นแบบการวิจัยโครงการ
โรงเรียนสุจริต ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2557 และได้เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาแห่งความดี ในอันที่จะสร้างเยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเป็นคนดีของสังคม ตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  



๒๙ 
 

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น/โอกาสที่ท าให้มีคุณภาพ 

           นักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีการอ่าน การเขียน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี รวมทั้งสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  

           ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมวัย มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย และอ่อนน้อม เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ 
จุดที่ควรพัฒนา 

 นักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ในการน าความรู้และประสบการณ์ไป
ปรับใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

     
2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดเด่น/โอกาสที่ท าให้มีคุณภาพ 
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการบริหารจัดการ อุทิศเวลาให้กับราชการ มี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่ด าเนินการ
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพ ปรับปรุง/พัฒนา มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีการแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งการท าวิจัยในชั้นเรียน การน าสื่อนวัตกรรมทางการเรียนการสอนมาใช้ในการสอน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย   
จุดที่ควรพัฒนา  

1) จัดการสารสนเทศให้เป็นระบบ เผื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึง และสะดวกต่อการใช้งาน  
2) กระจายอ านาจ และหน้าที่ให้เหมาะสมกับความสามารถ และความเหมาะสม กับบุคลากรแต่ละ

คนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ได้ผลตามท่ีต้องการ  
 

3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น/โอกาสที่ท าให้มีคุณภาพ 

1) จัดการเรียนรู้จากสภาพจริง โดยนัดเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย 

2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3) นักเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา  
1) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนสามารถประเมินตนเองและน าไปใช้พัฒนา   

              ตนเองได้ต่อไป 
 

  



๓๐ 
 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1) ท างานแบบมีระบบโดยเน้นการกระจายอ านาจ และหน้าที่ให้เหมาะสมกับความสามารถ และ

ความเหมาะสม กับบุคลากรแต่ละคนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ได้ผล
ตามท่ีต้องการ  

2) จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ในการน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปปรับใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ และหลังจากการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งควร
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนสามารถประเมินตนเองและน าไปใช้พัฒนาตนเองได้  

3) จัดการสารสนเทศให้เป็นระบบ เผื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึง และสะดวกต่อการใช้งาน  
4) พัฒนางานประกันคุณภาพ โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในส่วนที่ยังบกพร่อง ไม่ครบถ้วน 

เพ่ือให้มีการเตรียมพร้อม จัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการน าไปใช้ในครั้งต่อไป  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  

 
  4. ความต้องการและการช่วยเหลือ จากหน่วยงานต้นสังกัด 

๑)  การพัฒนาครูและบุคลากร ในด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
 ๒)  งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  โรงยิมและหลังคาคลุมลานกิจกรรม 
 ๓)  บุคลากรในสาขาวิชาขาดแคลน  และครูชาวต่างประเทศ (จีน / อังกฤษ) 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  

 เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

.......................................... 
 

 โดยที่มีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
พ.ศ.๒๕๕๓ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ  นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ใน
กำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต นโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ประกำศคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเรื่อง ก ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบกับ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำและปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จำกกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนในชุมชนให้เหมำะสมและสอดคล้องกัน 
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรประเมินคุณภำพภำยในและ
รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์  มีคุณภำพและ
มำตรฐำน จึงก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  

  ประกำศ ณ วันที่  30 พฤษภำคม พ.ศ. ๒561 
 

 

 
(นำงจันทรำ  เรือนทองดี) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์ 
 
 
 

 
(นำยปรีชำ สุคนธมำน) 

ประธำนกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์   
เรื่อง ก ำหนดค่ำเปำ้หมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

เพื่อกำรประกันคณุภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ  ดี 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

และแก้ปัญหำ 
ดี 

๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ดี 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ดี 
๖) มีควำมรู้ ทักษะขั้นพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ดีเลิศ 
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ดีเลิศ 
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ดี 
2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 
ดีเลิศ 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีกำรบรหิำรจดักำรชัน้เรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ดี 
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ดี  



 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
 ๑. ศึกษำข้อมูลเดิม ผลกำรประเมินต่ำงๆที่ผ่ำนมำ เพ่ือเป็นข้อมูลฐำนในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 ๒. กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แต่ละมำตรฐำน ควรก ำหนดเป็น ระดับคุณภำพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

กำรประเมิน ดังนี้ 
  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม  
  ระดับ 4 ดีเลิศ 

ระดับ 3 ดี 
  ระดับ 2 ปำนกลำง 
  ระดับ 1 ก ำลังพัฒนำ 

๓.  กำรก ำหนดค่ำ เป้ ำหมำย ในแต่ละประเด็น พิจำรณำ จะก ำหนดเป็นระดับคุณภำพ หรือ 
 เป็น ร้อยละ ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์ 
ที ่ 102/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
                                          ………………… 
ตำมที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

มำตรำ 9 (1) ที่ก ำหนดให้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดให้ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ
และทุกประเภท และมำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ ที่
ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 มำตรำ 
27 (1) และ (4) จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

ให้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม งำน โครงกำร  ตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด รวบรวมผลกำร
ด ำเนินงำน และตรวจสอบทบทวนคุณภำพ ก่อนสิ้นปีกำรศึกษำ เพ่ือสรุปผลกำรตรวจสอบ เขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง/พัฒนำ  และรำยงำนต่อต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ดัง
รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้   ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่   29  ตุลำคม  2561 
 
 
 

(นำงจันทรำ เรือนทองดี) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์ที่   102/2561    สั่ง ณ วันที ่ 29 ตุลำคม 2561 
 

มาตรฐาน /ประเด็นการศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ นำยธีระพงษ์ ประพฤติกิจ  หัวหน้ำ  
นำงสำวนนท์จิรำ  ครุฑใจกล้ำ 
นำงอุทัยวรรณ งำมจันทรำทิพย์ 
นำงสำวขนิษฐำ บุณยำงกูร 
 

๒) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

นำงพรจิต ทองดี  หัวหน้ำ  
นำยสุเมธ ขุนพิชัย   
นำงสำวธัสยำวัลณ์ สุทธิ์ภัสเกษม 
นำงสำวสุวิมล ทองเรือนเหมือน 
 

๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

นำงสำวธนิตำ ลิขิต  หัวหน้ำ  
นำงสำวพนำวรรณ อุดมโภชน ์ 
นำยรัตนปกรณ์ ธนันทำ 
นำยอ ำนำจ ล้อสุนิรันดร์ 
 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ นำงสำววันทกำนต์ พรศรีทอง  หัวหน้ำ  
นำงสำวบุญช่วย ชุษณวัคคีย์  
นำงอุทัยวรรณ งำมจันทรำทิพย์ 
นำยรัตนปกรณ์ ธนันทำ 
นำงสำวยุพำ เชียงกำ 
 

๖) มีควำมรู้ ทักษะขั้นพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ นำงทิฆัมพร วทัญญุตำงกูร  หัวหน้ำ  
นำงสำววิไลรัตน์ วรรณวิลัย 
นำยทศพร เจนบำญชี 
นำงสำวศิริพร จอมสังข์  
นำงสำวปำรมี ศิรวัชรินทร์ 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด นำยกฤชรัช ศรีณรงค์  หัวหน้ำ  

นำงสำวธัสยำวัลณ์ สุทธิ์ภัสเกษม  
นำงควนคนึง เสำม่วง 
นำงสำวศิริพร จอมสังข์ 



มาตรฐาน /ประเด็นการศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย นำงสำวนนท์จิรำ ครุฑใจกล้ำ หัวหน้ำ 

นำยทศพร เจนบำญชี 
นำงสำวขนิษฐำ บุณยำงกูร 
 

    ๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย นำงวิไลรัตน์ วรรณวิไลย  หัวหน้ำ 
นำงทิฆัมพร วทัญญุตำงกูร  
นำงอัญชลี สุขมณีพันธ์   
 

   ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม นำงพรจิตต์ ทองดี  หัวหน้ำ 
นำงสำวชนิกำ ประยูรวงศ์ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

นำยกฤชรัช ศรีณรงค์  
นำงไพจิตร์ ศรีมงคล  
นำงสำววันทกำนต์ พรศรีทอง  
นำยรัตนปกรณ์ ธนันทำ 
 

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร  
 สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

นำงสำววันทกำนต์ พรศรีทอง  หัวหน้ำ  
นำงอุทัยวรรณ งำมจันทรำทิพย์ 
นำงสำวบุญช่วย ชุษณวัคคีย์  
นำยรัตนปกรณ์ ธนันทำ 
นำงสำวยุพำ เชียงกำ  
 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ นำงควนคนึง เสำม่วง    หัวหน้ำ  
นำงสำวปำรมี ศิรวัชรินทร์ 
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกกลุ่ม 
 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง 
มีคุณภำพ 

นำยธีระพงษ์ ประพฤติกิจ หัวหน้ำ 
นำยทศพร เจนบำญชี 
นำยสุทธิรัตน์ สุทธิ์รักษ์  
นำยสิรภพ ชมสำคร  
นำงบุญชู สังวำลวงศ์  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ 
      จัดกำรเรียนรู ้

นำงไพจิตร์ ศรีมงคล  หัวหน้ำ  
นำงควนคนึง เสำม่วง 
นำยกฤชรัช ศรีณรงค์  
นำงสำววันทกำนต์ พรศรีทอง  
นำยรัตปกรณ์ ธนันทำ   



มาตรฐาน /ประเด็นการศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป 

 ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
นำงฑิฆัมพร วทัญญุตำงกูร  หัวหน้ำ  
นำงสำววันทกำนต์ พรศรีทอง   
นำยทศพร เจนบำญชี 
นำงสำวพรปวีณ์ พรหมทำ 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ นำงสำวธนิตำ ลิขิต  หัวหน้ำ  
นำงสำวพนำวรรณ อุดมโภชน ์ 
นำยรัตนปกรณ์ ธนันทำ  
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกกลุ่ม 
 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน นำยรัตปกรณ์ ธนันทำ  หัวหน้ำ  
นำงอัญชลี สุขมณีพันธ์   
นำงสำวบุญช่วย ชุษณวัคคีย์  
นำงสำวศิริพร จอมสังข์  
นำงสำวปำรมี ศิรวัชรินทร์  
 

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง 
      กำรจัดกำรเรียนรู้ 

นำงสำววันทกำนต์ พรศรีทอง  หัวหน้ำ  
นำงสำวบุญช่วย ชุษณวัคคีย์ 
นำงสำวยุพำ เชียงกำ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
วัน/เดือน/ปี รายการ/กิจกรรม ที่ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2561 • ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

งานประกันคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กรกฎาคม 2561  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้ง

ภายในภายนอกรับทราบ 
 

งานประกันคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

สิงหาคม 2561 • แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

 

งานประกันคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กันยายน  2561 
- 

ธันวาคม 2561 
 

 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

งานประกันคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มกราคม 2562  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 
 

งานประกันคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กุมภาพันธ์ 2562  คณะกรรมการ ท าการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2561 
 

งานประกันคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีนาคม 2562  รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานในภาพรวม 
 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  

ส่งต้นสังกัด 
 

งานประกันคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

เมษายน 2562  เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2561 
 

งานประกันคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 



 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์ 
ที่  20 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
....................................... 

ตำมที่โรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์ได้ด ำเนินกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 มำโดยตลอด เพ่ือให้กำรจัดกำรท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39(1)(6) แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้อรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
    คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์ 
2. คณะกรรมการอ านวยการ 

ประกอบด้วย 
1) นำงปิยนุช โรจนกุล                  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ                       ประธำนกรรมกำร 
2) นำยกฤชรัช  ศรีณรงค์               หวัหน้ำฝ่ำยงำนบริหำรทั่วไป  กรรมกำร 
3) นำงไพจิตร์ ศรีมงคล                 หวัหน้ำฝ่ำยงำนงบประมำณ           กรรมกำร 
4) นำงควนคนึง เสำม่วง                หวัหน้ำฝ่ำยงำนบุคคล                  กรรมกำร 
5) นำงสำววันทกำนต์ พรศรีทอง      หวัหน้ำฝ่ำยงำนบริหำรวชิำกำร  กรรมกำร 
6) นำงสำวธนิตำ ลิขิต        หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ วินิจฉัย สั่งกำร ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
        ฝ่ำยต่ำงๆ 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 

1) นำงปิยนุช โรจนกุล                  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ                       ประธำนกรรมกำร 
2) นำยกฤชรัช  ศรีณรงค์               หวัหน้ำฝ่ำยงำนบริหำรทั่วไป  กรรมกำร 
3) นำงไพจิตร์ ศรีมงคล                 หวัหน้ำฝ่ำยงำนงบประมำณ           กรรมกำร 
4) นำงควนคนึง เสำม่วง                หวัหน้ำฝ่ำยงำนบุคคล                  กรรมกำร 
5) นำงสำววันทกำนต์ พรศรีทอง      หวัหน้ำฝ่ำยงำนบริหำรวชิำกำร  กรรมกำร 
6) นำงสำวธนิตำ ลิขิต        หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7) นำยรัตนปกรณ์ ธนันทำ            หัวหน้ำงำนแผนงำน                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 
 



 
มีหน้าที่  

1. ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
3. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
4. น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพต่อไป 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนำคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 
  

สั่ง ณ วันที่ 14 มีนำคม พ.ศ.2562 
 
 

 

(นำงปิยนุช โรจนกุล) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์ 

 




