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คำนำ 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสำคัญการนำผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการ ๑) จัดระบบการประกัน คุณภาพภายใน   
๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เน้น
ความต่อเนื่อง  ๒) จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด  ๔) เผยแพร่ผลการติดตาม  
และผลการปฏิบัติงานท่ีดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  ๕) นำผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ตลอดท้ังเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ดังนั้น  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทุก 
ปีการศึกษาและได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖1  เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล   สำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
และเป็นฐานข้อมูลสำหรับเขตพื้นท่ีนำไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพื้นท่ี  และเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้  ท่ีให้ความ
ร่วมมือในการจัดทำรายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 
 
 
 
                     
                                                                             (นางปิยนุช โรจนกุล) 
                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้อง

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีกำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้
สถานศึกษามีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   

ดังนั้นโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้
ดำเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปี
การศึกษา  การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖2  คณะกรรมการ
สถาน ศึกษา  ได้ ให้ ความ เห็ นชอบและผ่านความ เห็ นชอบของคณ ะกรรมการสถาน ศึกษา 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
                           
                                                                 (นายปรีชา สุคนธมาน) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
             โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์                                                   
        วัน 22 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562 
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สารบัญ 

 

เรื่อง      
คำนำ 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
สารบัญ 

ส่วนที่ ๑     ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                              
1. ข้อมูลท่ัวไป 
2. ข้อมูลบุคลากร 
3. ข้อมูลนักเรียน  
4. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
5. โครงสร้างหลักสูตร  
6. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
7. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา        
8. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
9. ข้อมูลงบประมาณ 

ส่วนที่ 2    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สรุปผลการประเมินในภาพรวม  

ส่วนที่ 3    สรุปผล  แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
สรุปการดำเนินงานในภาพรวม 
จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
ความต้องการและการช่วยเหลือ จากหน่วยงานต้นสังกัด  

ภาคผนวก  

               ประกาศโรงเรียนเร่ืองการกำหนดค่าเป้าหมาย  
               คำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
               คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
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ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 
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๑. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ (Sophonsiriraj School) 
ผู้ก่อต้ังโรงเรียน พระครูโสภณศิริคุณ (ทอง สิริวณฺโณ) 
ที่ต้ัง ๑๑๕  หมู่ท่ี ๕  ตำบลวัดเพลง  อำเภอวัดเพลง  ราชบุรี  70170  

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธธรรมโสภณ (ประดิษฐานบริเวณหน้าเสาธง) 
โทรศัพท์ , โทรสาร 032-399226  , 032-399227 
เว็บไซต์ www.sopon.ac.th 
ปรัชญา “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ”  
 (แปลว่า “ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้ว ย่อมเป็นผู้ประเสริฐสุด”) 
คำขวัญ เรียนดี  มีวินัย  ต้ังใจทำงาน 
คติพจน์ มีความรู้คู่คุณธรรม  ช่วยส่องนำชีวีให้มีสุข 
สีประจำโรงเรียน ม่วง – ขาว 
 สีม่วง  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  กล้าหาญ  อดทน 
 สีขาว  หมายถึง  ความรู้ท่ีบริสุทธิ์ และคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 
อักษรย่อโรงเรียน ส.ภ. 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชมพูพันธ์ทิพย ์
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชโสภณศิริราษฎร์ 
ตราประจำโรงเรียน                     อักษรย่อ สภ  ในกรอบรูปเสมา ประกอบด้วย  

ดอกบวัและโน้ตดนตรี 
                                           รูปเสมา  เป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

หมายถึงการศึกษาเล่าเรียน 
                                                                              ดอกบัว  หมายถึง ผู้รู้ ผู้เจริญแล้ว 

  ตัวโน้ตดนตรี  เป็นสัญลักษณ์  แทนคำว่า  เพลง 
อันเป็นช่ืออำเภอวัดเพลง 

  ชื่อโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อยูใ่นแถบริบบิ้น ใต้
รูปเสมา 
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ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  เดิมช่ือ โรงเรียนวัดเพลง “โสภณศิริราษฎร์”  เปิดสอน  ต้ังแต่วันท่ี 

๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๗  โดยใช้อาคารเรียนริมน้ำติดกุฏิเจ้าอาวาสวัดเพลงเป็นท่ีเรียน  ต่อมาพระ
ครูโสภณศิริคุณ  เจ้าอาวาสวัดเพลง  ได้รวบรวมเงินบริจาคสร้างอาคารเรียนสองช้ัน (ตึกขาวปัจจุบันใช้
เป็นท่ีเก็บวัสดุของวัด)และอาศัยศาลาการเปรียญเป็นท่ีเรียนด้วย  เนื่องด้วยห้องเรียนยังไม่เพียงพอ  
พระครูโสภณศิริคุณจึงได้รวบรวมเงินบริจาค  จำนวน ๕๔๘,๓๐๘.๕๐  บาท  สร้างอาคารเรียน ๒ ช้ัน  
จำนวน ๑ หลัง  เปิดใช้เมื่อวันท่ี ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๒, ๒๕๒๕  พระครูโสภณศิริคุณ และผู้มีจิตศรัทธา  รวมท้ังคณะครูอาจารย์ของ
โรงเรียนได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อท่ีดินฝ่ังตรงข้ามกับวัดเพลงให้วัด  จำนวน  ๗  ไร่  ๘๖  ตารางวา  รวม
กับท่ีดินซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  อนุญาตให้โรงเรียนใช้สร้างอาคารเรียน อาคารฝึกงาน  
อาคารหอประชุม และสนามกีฬาเป็นท่ีใช้เรียน   และในปี พ.ศ. ๒๕๓4  โรงเรียนได้จัดให้มีการ
ทอดผ้าป่าซื้อท่ีดินอีก ๒ ไร่ ๙๙ ตารางวา  เพื่อสร้างอาคารหอประชุมอีก  ๑  หลัง  รวมเป็นเนื้อท่ี
ท้ังหมด  ๑๔  ไร่  ๓ งาน  ๒๒  ตารางวา เป็นท่ีต้ังของโรงเรียนในปัจจุบัน 

ปีการศึกษา ๒๕๑๗        เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (ค.ม.ช.) 
ปีการศึกษา ๒๕๒๒        ได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๒๔        เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีแรก   
ปีการศึกษา ๒๕๓๘        เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  (รพชส.) 
ปีการศึกษา ๒๕๓๙        โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ปีการศึกษา ๒๕๔๗        ผ่านการประเมินภายนอกจาก  สมศ. 
ปีการศึกษา ๒๕๔๘        เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
ปีการศึกษา ๒๕๔๙        ผ่านการประเมินคุณภาพรอบ สอง  จาก สมศ.   
ปีการศึกษา ๒๕๕๐        เป็นโรงเรียนคุณธรรมช้ันนำ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๑        เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔       เป็นสถานศึกษาพอเพียง และผ่านการประเมินรอบ ๓ จาก สมศ.

ระดับดี 
ปีการศึกษา 2555        ผ่านการประเมินคุณภาพรอบ สาม  จาก สมศ.   
ปีการศึกษา 2556        โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต  
                                 โรงเรียนต้นแบบการวิจัย โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบพัฒน า

สถานศึกษา 
 ได้รับการประเมินและผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพ

สถานศึกษา   ท่ีได้รับรางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2557        เป็นโรงเรียนในโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์

ราชันในระดับจังหวัด 
                               ได้รับการประเมินและผ่านการประเมินคงสภาพ โรงเรียนในฝัน 
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ปีการศึกษา ๒๕๕๘       ผ่านการประเมินตามโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้ 
  องค์ราชัน ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

                                 เป็นโรงเรียนต้นแบบ การจัดการเรียนรวม ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

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

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
                                ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

       ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานส่ิงแวดล้อม 
ปีการศึกษา ๒๕60        นำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต (บริษัทสร้างการดี) ระดับภาค 

 นำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต (บริษัทสร้างการดี) ระดับประเทศ 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง

ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 งานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67  

                                ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 งานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67  

                                ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน
ทำนองเสนาะ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
ระดับภาคกลางและและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67  

ปีการศึกษา ๒๕61        ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนรวมในสถานศึกษา  
                                ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์

ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 งานมหกรรมศิลปะ 
หัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนัก เรียน  ระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2561 

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

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน  “มหกรรมศิลปะมวยไทย  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย” ครั้งท่ี 22  ประเภท คีตะมวยไทย 
(แอโรบิคมวยไทย)  ในโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย 
ตามนโยบายของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
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แผนท่ีต้ัง 
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2. ข้อมูลบุคลากร 
 
 ผู้บริหาร 

ช่ือ – สกุล  นางจันทรา  เรือนทองดี              วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
เบอร์โทรศัพท์ 080-439 1800                 อีเมล์ jantradee@gmail.com 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนต้ังแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2561 
  
ช่ือ – สกุล  นางปิยนุช  โรจนกุล                   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
เบอร์โทรศัพท์ 084-317 1669                 อีเมล์ Rojjanakul.pi@hotmail.com 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนต้ังแต่  วันท่ี  16  พฤศจิกายน  2561  จนถึงปัจจุบัน 

 
บุคลากรครู    
1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 28 - 4 5 38 

ชาย      11   คน     หญิง     27   คน 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน - 34 4 - 38 

 
3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

 

ตำแหน่ง 
จำนวน ฝ่าย / หมวดวิชา / งาน ลำดับที่ 

บริหาร คศ.3 คศ.2 คศ.1 
1 - - - 1 ฝ่ายบริหาร 1. 
- - - - 3 ภาษาไทย 2. 
- 2 1 - 4 สังคมศึกษา 3. 
- 2 1 1 5 คณิตศาสตร์ 4. 
- 1 2 2 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. 
- 1 - - 3 ภาษาต่างประเทศ 6. 
- - - - 1 สุขศึกษาและพลศึกษา 7. 
- 2 1 1 3 การงานอาชีพ 8. 
- 1 - 1 1 ศิลปะ 9. 
- 1 - - 1 พัฒนาผู้เรียน 10. 
1 10 5 4 29 รวม 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
 

 
* ขาดนาน 12 คน 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย 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 

รวมท้ังหมด ๑6 267 241 508 
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4. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
         ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม ประมาณร้อยละ ๖๐ ของพื้นท่ี 
ปลูกพืชล้มลุกและผลไม้ เช่น มะพร้าว มะละกอ กล้วย มะม่วง ล้ินจ่ี  เป็นต้น  ส่วนท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีนา 
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ  ประชากรประมาณ  ๗,๘๔๙  คน  อาชีพหลักของชุมชนคือ ทำสวน 
ทำนา จักสาน ทำตาล และรับจ้าง  พื้นท่ีในส่วนท่ีติดกับแม่น้ำแควอ้อม ในช่วงน้ำลงมาก สามารถเดิน
ข้ามแม่น้ำได้ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ การเล่นเพลงปรบไก่ 

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  ๕๐,๐๐๐ บาท   
จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  ๔  คน  

๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวัดเพลงอำเภอวัดเพลง 
พื้นท่ีในชุมชนเป็นสวนผลไม้  สภาพสังคมดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม   เช่น ทำสวนมะพร้าว  มะม่วง  ส้มโอ  ล้ินจ่ี  กล้วย  มะกะลอ 
พืชสวนครัวและทำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ  จึงมีรายได้ตลอดปี นอกนั้นทำค้าขาย รับราชการ และ
รับจ้างทำสวน และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นับถือศาสนาคริสต์ อิสลามบ้างเล็กน้อย ผู้ปกครองจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีเป็นรู้จัก คือประเพณีวัน
เข้าพรรษา  วันอาสาฬหบูชา  งานนมัสการหลวงปู่คง  วันสงกรานต์  วันตรุษจีน  การกินเจ  เป็นต้น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท่ีเด่นคือ  เพลงปรบไก่  การจักสาน  ผลผลิตจาก
มะพร้าว  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีสำคัญ  ได้แก่  โบสถ์คริสต์ (๑๐๐ ปี)  ฟาร์มชวนชม  สวนชมพู่ทอง
สามสี  สวนป่าลานธรรม  โรงพยาบาลอำเภอวัดเพลง  เป็นต้น  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  ได้รับการ
สนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าอาวาสวัดในท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานองค์กร
ปกครองท้องถิ่น      
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5. โครงสร้างหลักสูตร 
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑  สำหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  

โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

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

ระดับช้ัน 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาอังกฤษ ก. พัฒนาผู้เรียน 

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 

            
• จำนวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนท้ังปี  เท่ากับ  ๑,๔๐๐ ช่ัวโมง 
• แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
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6.สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียน 3 ขึ้นไป กับร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนต่ำกว่า 3 
ประจำภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียน 3 ขึ้นไป กับร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนต่ำกว่า 3 
ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562 
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ตารางแสดงผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน  คิด  วิเคราะห์ 
ประจำภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา  2562 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี 
          

ลำดับท่ี 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 

รวม 
อ่าน   คิด  วิเคราะห์ 

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. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
• แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้ 
(คร้ัง / ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้ 
(คร้ัง / ปี) 

๑. ห้องสมุด ๘๐ 19. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๓๐ 
๒. ห้องแนะแนว                 ๘๐ 20. ห้องประชาสัมพันธ์ ๑๐ 
๓. ห้องพยาบาล ๑๕ ๒1. ห้องคลินิกเสมารักษ์      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 
 

•  แหล่งเรยีนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้ 
(คร้ัง / ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการ

ใช ้
(คร้ัง / ปี) 

๑. โรงโอ่ง เถ้า ฮง ไถ่     1 ๑9. วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร ๒ 

๒. โบสถ์วัดคริสต์  เรืองวิทย ์ ๕ 20. พิพิธภัณฑ์จังหวัดราชบุรี ๑ 

๓. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ๖ 21. อุทยานหินเขางู ๒ 

๔. ถ้ำเขาบิน ๕ 22. สวนผักออแกนิกส์วัดเพลง ๒ 

๕. ถ้ำจอมพล ๖ ๒3. สวนดอกชวนชมวัดเพลง ๒ 

๖. พระอุโบสถวัดเกาะศาลพระ ๖ ๒4. เทศบาลตำบลวัดเพลง  ๒ 

๗. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ๒   

๘. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึงสยาม ๒   

๙. วัดประดู่ ๕   

๑๐. หมู่บ้านเวียงทุนเพลงปรบไก่ ๕   

๑1. สวนล้ินจ่ีชุมชนวัดเพลง ๒   

๑2. หมู่บ้านเขาลอยมูลโค ๒   

๑3. จิปาฐะภัณฑ์ ๒   

๑4. ศูนย์สืบทอดศิลปะการทอผ้าจกคูบัว  ๒   

๑๕. วัดห้วยชินสีห์ ๑   

๑๖. วัดนาหนอง ๒   

๑๗. เขาแก่นจันทน์ ๑   

๑8. วัดโขลงสุวรรณคีรี ๒   



๑๕ 
 

8. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
 

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. อาหารช่ัวคราวแบบ  7 x 36  ม.                   2  หลัง 
8. บ้านพักครู  จำนวน                                   8  หลัง 
9. บ้านพักภารโรง  จำนวน                              1  หลัง 
10. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน  จำนวน                   5  หลัง      30  ท่ี 
11. สนามบาสเกตบอลแบบ  FIBA                      1  สนาม 
12. หอถังน้ำประปาแบบ  6 / 7.5  จำนวน            1  ถัง 
13. บ่อน้ำบาดาลลึก  120  ม.  จำนวน                 1  บ่อ 
 
 

 
 
 

9. ข้อมูลงบประมาณ  
งบประมาณ (รับ-จ่าย)  ปีงบประมาณ 2562 

 
รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ 28,776,205 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 18,548,152 
เงินนอกงบประมาณ 1,225,132.4 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,476,917.8 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) - งบอื่น ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 30,001,337.4 รวมรายจ่าย 22,025,069.8 
 

 งบดำเนินการ/เงินเดือน ค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ  84.21  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา        คิดเป็นร้อยละ  15.78  ของรายรับ 



๑๖ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา 
 



๑๗ 
 

 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 

 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เรียนได้เลือกที่จะเรียนตามความ
ถนัด ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน  ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการ
จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ และเน้นเรื่องการอ่าน 
การคิด วิเคราะห์ มีกระบวนการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการวัดและการประเมินผลแบบบูรณาการ 
ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมทางด้านอาชีพ และ
การศึกษาต่อ โดยมีการวัดแววความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และแนะแนวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้
ศึกษาต่อ และมีงานทำ 

นอกจากนี้ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  สมกับวัยของผู้เรียน  โดยการ
จัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นผู้เรียน
มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริง โดยเข้าไปศึกษากับ
ภูมิปัญญาในชุมชนโดยรอบสถานศึกษา  และเพิ่มเวลาเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น การทำสวนมะพร้าว การปลูก
มะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น 
 
2. ผลการดำเนินงาน 

ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ในแต่ละ
ระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี กล้าแสดงออก และแสดง
ความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนสำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียน รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง  ๆ เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม  มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความ
เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน
ในด้านต่างๆ ดังนี้  

 
 
 
 
 

 



๑๘ 
 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
 

1) ความสามารถใน
การอ่าน เขียน 
การส่ือสาร และ
การคิดคำนวณ  

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับ 3    ปีการศึกษา 2562 

 

2) ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

 
 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
การอ่าน  คิด  วิเคราะห์  ในระดับ 3    ปีการศึกษา 2562 

 
3)  ความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรม 
 

4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 
 

 

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ในระดับ ดีเลิศ สามารถใช้อินเทอร์เน็ต สืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นำข้อมูลจากการเรียนรู้ และการสืบค้น มานำเสนอ เป็น
รูปแบบต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ และสามารถนำเสนอให้กับผู้อื่นได้  

 

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 ข้ึนไป  

ประจำภาคเรียนที่ 1 และ  ภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2562 

 
6) มีความรู้ ทักษะ

พื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

นักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ ร้อยละ 85 ผลจากการปฏิบัติตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงาน
อาชีพ 
  

2. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด  

แผนภูมิแสดงผลร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
ตามที่สถานศึกษากำหนด       ปีการศึกษา 2562 

 

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

ฯ

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

ศิลปศึกษา
การงาน
อาชีพฯ

ภาษาต่างปร
ะเทศ

ภาคเรียนท่ี 2 44.82 29.72 31.98 53.07 61.94 46.25 71.39 32.51
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ประเด็น ผลการประเมิน 
2) ความภูมิใจใน

ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
 

สถานศึกษาส่งเสริมการประพฤติ ปฏิบัติตนใน ลักษณะของประชาชน
ไทย ส่งเสริมการเคารพธงชาติ การไหว้ การทำความเคารพ และอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ 
ให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย และส่งเสริมให้รักษาและสืบ
สานวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น เพลงปรบไก่ นักเรียนรู้จักความเป็นมา  ความสำคัญ 
และสามารถร้อง รำ เพลงปรบไก่ ซึ่งเป็นเพลงด้ังเดิมของท้องถิ่นได้ 
 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
 
 
 

สถานศึกษาส่งเสริมการยอมรับจะอยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเรียนและอยู่ร่วมกันกับเพื่อนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาและทางร่างกายได้อย่างดีและเข้าใจ และ ส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือเพื่อน
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและทางร่างกายให้เรียน และอยู่ในสถานศึกษาอย่าง
มีความสุขและรู้สึกเท่าเทียม ได้ 

4) สุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี และสามารถ
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมคมได้ดี  

สถานศึกษามีการดูแล ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนการเล่นกีฬา กิจกรรมการแสดงออกท่ีผู้เรยีนมี
ความสนใจและถนัด อีกท้ังยังจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติด 

 
 
3. จุดเด่น 

นักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีการอ่าน การเขียน อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี   

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมวัย มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย และอ่อนน้อม เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ 
 
 
4. จุดควรพัฒนา 

นักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ยังต้องเร่งพฒันาในด้านการคิด และการวิเคราะห์ข้อมูล และ
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ : ดี 

 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  ได้ดำเนินการโดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  เริ่มจากวิเคราะห์จาก
สภาพปัญหา และผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ  ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการ
จัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดการประชุมระดมความเห็น จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และ
บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวางแผนงาน   

มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้   พร้อมท้ัง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินงาน  

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 
2. ผลการดำเนินงาน 

1) โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานได้ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

3) สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนร่วมได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

4) ผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

5) สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ประเด็น ผลการพัฒนา 
2.1 การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความต้องการ และสภาพชุมชน เห็นได้จากข้อมูลในส่วนท่ี 1 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร 

 
 
2.3 ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จำนวนคร้ังที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาการ 

 

20
80%

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



๒๓ 
 

 

 

ประเด็น ผลการพัฒนา 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 
 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์มีการจัดเตรียมความพร้อม ท้ังทางด้านอาคาร
สถานท่ี อุปกรณ์ พร้อมสำหรับการเรียนการสอน และพัฒนา ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์มีการจัดเตรียมความพร้อม ทางด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ 90  

  

 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มุ่งเน้นให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมใน
การร่วมจัดการศึกษา และ การบริหารจัดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผู้ปกครองมีส่วนในการ
เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย เช่นการประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการ
ศึกษาประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายผลการจัด
การศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 
4. จุดควรพัฒนา 

 
1) จัดการสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึง และสะดวกต่อการใช้งาน  
2) กระจายอำนาจ และหน้าท่ีให้เหมาะสมกับความสามารถ และความเหมาะสม กับบุคลากรแต่ละคน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ได้ผลตามท่ีต้องการ  



๒๔ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 

 
1.กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัด
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้  
 

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม 
3.1 จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 
และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
 

- โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (การแข่งขันทักษะทางวิชาการ) 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
- โครงการค่ายปรับความรู้พื้นฐานช้ัน ม. 1 
- กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 
- ค่ายส่ือสารด้านภาษาพูดและภาษาเขียน 
- โครงการพัฒนาส่ือและกิจกรรมการสอน วิทยาศาสตร์ 
- โครงการค่าย STEM Education เพื่อส่ิงแวดล้อม 
- โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา 
- กิจกรรมกีฬาภายใน 
- กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาจังหวัดราชบุรี 
- กิจกรรมคีตมวยไทย 
- ค่ายภาษาสู่อาเซียน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 
 

3.2 ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (การแข่งขันทักษะทางวิชาการ) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ/นักเรียนผู้ท่ีมี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ LD ลดเรียน 
เพิ่มรู้ สู่อาเซียน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรวมบูรณาการเรียนรู้ PLC  
- กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 
- ค่ายส่ือสารด้านภาษาพูดและภาษาเขียน 
- โครงการค่าย STEM Education เพื่อส่ิงแวดล้อม 
- โครงการพัฒนางานคอมพิวเตอร์  
 



๒๕ 
 

 

 

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม 
3.3 มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 

- โครงการพัฒนาส่ือและกิจกรรมการสอน วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซมส่ือการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการพัฒนางานคอมพิวเตอร ์
- โครงการพัฒนาส่ือการสอนวิชาคหกรรม 
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การสอนวิชาเกษตร 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

3.4 ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผล
มาพัฒนา 

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

3.5 มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

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

 
 

2. จุดเด่น 
1) จัดการเรียนรู้จากสภาพจริง โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย 
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3) นักเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

3. จุดควรพัฒนา 
1) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนสามารถประเมินตนเองและนำไปใช้พัฒนา   

              ตนเองได้ต่อไป 
  



๒๖ 
 

 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม   
อยู่ในระดับ : ดี 

 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา  
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

สรุปภาพรวม ดี 
 



๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา  

และความต้องการการช่วยเหลือ 
 



๒๘ 
 

1. สรุปการดำเนินงานในภาพรวม 
ในปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ได้ดำเนินการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ

พันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  เริ ่มจาก
วิเคราะห์จากสภาพปัญหา และผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ  ผลการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดการประชุมระดมความเห็น จากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  และบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวางแผนงาน   

มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เ รียนรู้   พร้อมท้ัง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินงาน   ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

โดยอาศัยการบริหารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ   มีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม พัฒนาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ โดยการให้ความรู้และส่งเสริมการสร้างส่ือการเรียน 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การทำวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการใช้ระบบการนิเทศภายใน เพื่อช่วย
ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ใหจั้ดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ในรูปแบบของการประชุม อบรม เข้าค่ายวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต 
เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในวัยเรียน ให้สามารถเรียนรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียน
มีโอกาสเรียนรู้และแสดงความสามารถทางวิชาการ ตามศักยภาพและความสนใจ อย่างเต็มความสามารถ 
รวมถึงการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถใช้ได้
ตลอดเวลาเรียน การปลูกฝังคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามาสนับสนุนทางด้านวิชาการและบุคลากรในสาขาวิชาเฉพาะ ด้านวิทยาศาสตร์ ดนตรีไทย ดนตรี
สากล รวมถึงการร่วมมือกันในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบเครือข่ายผู้ปกครอง   

การดำเนินการดังกล่าวเหล่านี้ ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงและปรากฏผลการประเมินตามมาตรฐาน
คุณภาพ อยู่ใน ระดับดี   ซึ่งสามารถแสดงให้เป็นเป็นรูปธรรม  เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลจาก
การทดสอบทางการเรียนระดับชาติ และรางวัลจำนวนมากจากการแข่งขันทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ การ
แข่งขันทักษะทางการขับร้องเพลง การแสดงนาฏศิลป์  การแสดงนาฏมวยไทย  ผลทางด้านการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นทางคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์  ความ
รับผิดชอบ ความกตัญญูกตเวที มากกว่าร้อยละ ๙๕   

ได้ดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  เป็นโรงเรียนต้นแบบการวิจัยโครงการ
โรงเรียนสุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 และได้เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาแห่งความดี ในอันที่จะสร้างเยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเป็นคนดีของสังคม ตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  



๒๙ 
 

2. จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา  
1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น/โอกาสที่ทำให้มีคุณภาพ 

           นักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ มีการอ่าน การเขียน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี รวมทั้งสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  

           ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมวัย มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย และอ่อนน้อม เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ 
จุดที่ควรพัฒนา 

 นักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ในการนำความรู้และประสบการณ์ไป
ปรับใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

     
2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดเด่น/โอกาสที่ทำให้มีคุณภาพ 
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการบริหารจัดการ อุทิศเวลาให้กับราชการ มี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ท่ีดำเนินการ
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพ ปรับปรุง/พัฒนา มีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีการแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ ท้ังการทำวิจัยในช้ันเรียน การนำส่ือนวัตกรรมทางการเรียนการสอนมาใช้ในการสอน เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีสูง มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย   
จุดที่ควรพัฒนา  

1) จัดการสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึง และสะดวกต่อการใช้งาน  
2) กระจายอำนาจ และหน้าท่ีให้เหมาะสมกับความสามารถ และความเหมาะสม กับบุคลากรแต่ละ

คนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ได้ผลตามท่ีต้องการ  
 

3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
จุดเด่น/โอกาสที่ทำให้มีคุณภาพ 

1) จัดการเรียนรู้จากสภาพจริง โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี 
หลากหลาย 

2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3) นักเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา  
1) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนสามารถประเมินตนเองและนำไปใช้พัฒนา   

              ตนเองได้ต่อไป 
 

  



๓๐ 
 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1) ทำงานแบบมีระบบโดยเน้นการกระจายอำนาจ และหน้าท่ีให้เหมาะสมกับความสามารถ และ

ความเหมาะสม กับบุคลากรแต่ละคนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ได้ผล
ตามท่ีต้องการ  

2) จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน ในการนำความรู้และ
ประสบการณ์ไปปรับใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ และหลังจากการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งควร
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนสามารถประเมินตนเองและนำไปใช้พัฒนาตนเองได้  

3) จัดการสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึง และสะดวกต่อการใช้งาน  
4) พัฒนางานประกันคุณภาพ โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในส่วนท่ียังบกพร่อง ไม่ครบถ้วน 

เพื่อให้มีการเตรียมพร้อม จัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในครั้งต่อไป  เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  

 
  4. ความต้องการและการช่วยเหลือ จากหน่วยงานต้นสังกัด 

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



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  

 เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ัง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ ื ่ อ ให ้การพ ัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกำหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี  30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒562 
 

 
 

(นางปิยนุช โรจนกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 

 
 
 

 
(นายปรีชา สุคนธมาน) 

ประธานกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 



 
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  ดี 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี  

 



 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม  
  ระดับ 4 ดีเลิศ 

ระดับ 3 ดี 
  ระดับ 2 ปานกลาง 
  ระดับ 1 กำลังพัฒนา 

๓. การกำหนดค ่า เป ้ าหมาย ในแต ่ละประเด ็นพ ิจารณา จะกำหนดเป ็นระด ับค ุณภาพ หรือ 
 เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
ท่ี  20 / 2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
....................................... 

ตามที่โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ได้ดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาโดยตลอด เพื่อให้การจัดการทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเร ียบร ้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39(1)(6) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
2. คณะกรรมการอำนวยการ 

ประกอบด้วย 
1) นางปิยนุช โรจนกุล                  ผู้อำนวยการสถานศึกษา                       ประธานกรรมการ 
2) นางไพจิตร์ ศรีมงคล                 หัวหน้าฝ่ายงานบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
3) นายธีระพงษ์ ประพฤติกิจ           หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ           กรรมการ 
4) นางควนคนึง เสาม่วง                หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล                  กรรมการ 
5) นางสาววันทกานต์ พรศรีทอง      หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
6) นางสาวธนิตา ลิขิต        หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา วินิจฉัย ส่ังการ ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงาน 
        ฝ่ายต่างๆ 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย 

1) นางปิยนุช โรจนกุล                  ผู้อำนวยการสถานศึกษา                       ประธานกรรมการ 
2) นางไพจิตร์ ศรีมงคล                 หัวหน้าฝ่ายงานบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
3) นายธีระพงษ์ ประพฤติกิจ           หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ           กรรมการ 
4) นางควนคนึง เสาม่วง                หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล                  กรรมการ 
5) นางสาววันทกานต์ พรศรีทอง      หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
6) นางสาวธนิตา ลิขิต        หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
7) นายรัตนปกรณ์ ธนันทา            หัวหน้างานแผนงาน                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

 



มีหน้าที่  

1. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. จัดทำรูปเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. นำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
  

ส่ัง ณ วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2563 
 
 

 

(นางปิยนุช โรจนกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 

 



 

 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
ท่ี  102/2562 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
                                          ………………… 
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

มาตรา 9 (1) ท่ีกำหนดให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษา ท่ี
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 
27 (1) และ (4) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ให้มีหน้าท่ีดำเนินการจัดกิจกรรม งาน โครงการ  ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีกำหนด รวบรวมผลการ
ดำเนินงาน และตรวจสอบทบทวนคุณภาพ ก่อนส้ินปีการศึกษา เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ เขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/พัฒนา  และรายงานต่อต้นสังกัดและผู้ท่ีเกี่ ยวข้องต่อไป ดัง
รายละเอียดแนบท้ายคำส่ังนี้   ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ส่ัง ณ วันท่ี   29  ตุลาคม  2562 
 
 
 

(นางปิยนุช โรจนกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำส่ังโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ท่ี   102/2562    ส่ัง ณ วันท่ี  29 ตุลาคม 2562 
 

มาตรฐาน /ประเด็นการศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ นายธีระพงษ์ ประพฤติกิจ  หัวหน้า  
นางสาวนนท์จิรา  ครุฑใจกล้า 
นางอุทัยวรรณ งามจันทราทิพย์ 
 
 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

นางพรจิต ทองดี  หัวหน้า  
นายสุเมธ ขุนพิชัย   
นางสาวธัสยาวัลณ์ สุทธิ์ภัสเกษม 
นางสาวสุวิมล ทองเรือนเหมือน 
 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นางสาวธนิตา ลิขิต  หัวหน้า  
นางสาวพนาวรรณ อุดมโภชน์  
นายรัตนปกรณ์ ธนันทา 
นายอำนาจ ล้อสุนิรันดร์ 
 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาววันทกานต์ พรศรีทอง  หัวหน้า  
นางสาวบุญช่วย ชุษณวัคคีย์  
นางอุทัยวรรณ งามจันทราทิพย์ 
นายรัตนปกรณ์ ธนันทา 
นางสาวยุพา เชียงกา 
 

๖) มีความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ นางทิฆัมพร วทัญญุตางกูร  หัวหน้า  
นางสาววิไลรัตน์ วรรณวิลัย 
นายทศพร เจนบาญชี 
นางสาวปารมี ศิรวัชรินทร์ 
 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด นางสาวธัสยาวัลณ์ สุทธิ์ภัสเกษม  

นางควนคนึง เสาม่วง 
 
 



มาตรฐาน /ประเด็นการศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นางสาวนนท์จิรา ครุฑใจกล้า หัวหน้า 

นายทศพร เจนบาญชี 
 

    ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นางวิไลรัตน์ วรรณวิไลย  หัวหน้า 
นางทิฆัมพร วทัญญุตางกูร  
นางอัญชลี สุขมณีพันธ์   
 

   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม นางพรจิตต์ ทองดี  หัวหน้า 
นางสาวชนิกา ประยูรวงศ์ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

นายกฤชรัช ศรีณรงค์  
นางไพจิตร์ ศรีมงคล  
นางสาววันทกานต์ พรศรีทอง  
นายรัตนปกรณ์ ธนันทา 
 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
 สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางสาววันทกานต์ พรศรีทอง  หัวหน้า  
นางอุทัยวรรณ งามจันทราทิพย์ 
นางสาวบุญช่วย ชุษณวัคคีย์  
นายรัตนปกรณ์ ธนันทา 
นางสาวยุพา เชียงกา  
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ นางควนคนึง เสาม่วง    หัวหน้า  
นางสาวปารมี ศิรวัชรินทร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 

นายธีระพงษ์ ประพฤติกิจ หัวหน้า 
นายทศพร เจนบาญชี 
นางบุญชู สังวาลวงศ์  
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      จัดการเรียนรู้ 

นางไพจิตร์ ศรีมงคล  หัวหน้า  
นางควนคนึง เสาม่วง 
นางสาววันทกานต์ พรศรีทอง  
นายรัตปกรณ์ ธนันทา   
 
 
 



มาตรฐาน /ประเด็นการศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

 ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
นางฑิฆัมพร วทัญญุตางกูร  หัวหน้า  
นางสาววันทกานต์ พรศรีทอง   
นายทศพร เจนบาญชี 
นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา 
 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ นางสาวธนิตา ลิขิต  หัวหน้า  
นางสาวพนาวรรณ อุดมโภชน์  
นายรัตนปกรณ์ ธนันทา  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม 
 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน นายรัตปกรณ์ ธนันทา  หัวหน้า  
นางอัญชลี สุขมณีพันธ์   
นางสาวบุญช่วย ชุษณวัคคีย์  
นางสาวปารมี ศิรวัชรินทร์  
 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู้ 

นางสาววันทกานต์ พรศรีทอง  หัวหน้า  
นางสาวบุญช่วย ชุษณวัคคีย์ 
นางสาวยุพา เชียงกา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  ประจำปีการศึกษา 2562 

 
วัน/เดือน/ป ี รายการ/กิจกรรม ที่ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2562 • ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

งานประกนัคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กรกฎาคม 2562 • กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
• ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ีให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องท้ัง

ภายในภายนอกรับทราบ 
 

งานประกนัคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

สิงหาคม 2562 • แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

 

งานประกนัคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กันยายน  2562 
- 

ธันวาคม 2562 
 

• เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2562 
 

งานประกนัคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มกราคม 2563 • คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 
 

งานประกนัคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กุมภาพันธ์ 2563 • คณะกรรมการ ทำการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 
 

งานประกนัคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีนาคม 2563 • รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานในภาพรวม 
• จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

ส่งต้นสังกัด 
 

งานประกนัคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

เมษายน 2563 • เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 
 

งานประกนัคุณภาพ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 




