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                                                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ที…่………………………     วันที ่   21 เมษายน 2565 

เรื่อง เสนอรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

เรียน  ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนศรีราชา  

  ตามท่ีโรงเรียนศรีราชา ได้ดำเนินโครงการ งาน กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน 

ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น บัดนี้การดำเนินงานดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโรงเรียนจึงได้ทำรายงานประจำปีของ

สถานศึกษาประจำปี 2564 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  โดยมุ่งเน้นภาพความสำเร็จและนำเสนอผลงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน (แนวใหม่) ภายใต้บริบทวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ 

และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเผยแพร่

ต่อสาธารณชน  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

    

       ว่าที่ร้อยเอก………………………………. 

                        (อาจินต์  จรูญผล) 

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา   

 

บันทึกเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ตามท่ีโรงเรียนได้จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       เห็นชอบ           ไม่เห็นชอบ   

รายงานประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีราชา  นำเสนอต่อสาธารณชนได้ 

 

          นายสนธยา  คุณปลื้ม 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนศรีราชา 

                                                           21  เมษายน 2565 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) เป็นการจัดทำสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ

ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือ

การประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

ในอนาคต และนำเสนอรายงานผลให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของ

โรงเรียนในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 

จำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา และ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือนำข้อมูลไป

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 โรงเรียนศรีราชา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเล่มนี้จะเป็น 

ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

 

 

 

         ว่าที่ร้อยเอก 

                              (อาจินต์  จรูญผล) 

                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

 
 การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนศรีราชา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้กำหนดแผนการพัฒนาตาม

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาลและที่สำคัญ 

คือ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับความเสมอภาคทางการเรียนรู้ ทุกคนสามารถอยู่ในโรงเรียน

อย่างปลอดภัยและมีความสุขในโรงเรียนที่มีคุณภาพ  

 โรงเรียนศรีราชา ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยการทำงานร่วมกันของทุกฝา่ย

ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การนำข้อผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ผลการประเมินตัวเองในปีที่ผ่านมา 

เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปี จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ  

 ผลจากการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมุ ่งเน้นการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite เพ่ือให้สามารถนำความรู้และทักษะ

ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

ส่งผลสำเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน  พบว่า ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้ง 3 มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 1 ด้าน

คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน ตลอดจนเกิดภาพความสำเร็จ

เป็นที ่ยอมรับและภาคภูมิใจของทุกคน คือ โรงเรียนได้รับรางวัลต้นแบบ TO BE NUMER ONE ระดับทอง 

ระดับประเทศ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

 โรงเรียนศรีราชา ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด คือ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป 76.28  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5.39 ดังผลการ
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ประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ และทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความเสมอภาคทางการเรียนรู้ และทุกคนในโรงเรียนสามารถอยู ่ใน

โรงเรียนอย่างปลอดภัย มีการนำแผนปฏิบัติการสู่การดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงานงบประมาณ เพ่ือนำผล

มาประเมินวางแผนเพื ่อการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ส่งผลให้การประเมินอยู ่ในระดับยอดเยี ่ยม และในด้าน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูทุกคนได้รับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา

การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี

ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายมีการสร้างชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนได้รับ

การนิเทศ ติดตาม ทั้ง Online และ Onsite มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบวนการ PLC อย่างเต็มรูปแบบ

และได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อร่วมสังเกตชั้นเรียน และสะท้อนผลให้กับครูเพื่อการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้การประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 ทั้งนี้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นและเกิดความยั่งยืน พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นพลโลกและ

พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ตลอดจน

การรักษาคุณภาพของโรงเรียน โรงเรียนให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมมือในการ

วางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยนำผลการประเมินคุณภาพภายใน และแนวทางในการพัฒนา

ในอนาคตของโรงเรียน ปี 2565 เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คือ การจัดการเรียนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน ที่จะมุ่งเน้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอน การพัฒนาสุขภาวะทาง

ร่างกายของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์ และเพื่อส่งเสริม

ศักยภาพของโรงเรียนให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โรงเรียนจะมีการดำเนินโครงการดีเด่นซึ่งดำเนินงานมาอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่สูงขึ้นในอนาคตต่อไป 

  

 
 

         ว่าที่ร้อยเอก………………………………. 

                              (อาจินต์  จรูญผล) 

                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา 
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. 
. 

ตอนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป 
             โรงเรียนศรีราชา  ตั้งอยู่เลขท่ี 1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
20110  ติดกับสำนักงานทางหลวงที่ 12 สำนักพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 2 และประตู 3 (ประตูด้านหลังโรงเรียน)  
ติดกับพ้ืนที่ของที่ว่าการอำเภอศรีราชา มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 99 ตารางวา 
 โรงเรียนศรีราชา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  โทรศัพท์ (038) 311098  website www.sriracha.ac.th 
 
ตราประจำของโรงเรียน :  
 
    

 

  วงกลมที่ล้อมรอบ หมายถึง ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง 
  ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ความสง่างาม 
  คบเพลิงและรัศมี หมายถึง ความโชติช่วง สว่างไสวแห่งความรู้ 

สีประจำโรงเรียน  : ฟ้า-แดง  

อักษรย่อของโรงเรียน : ศ.ร.ช. 

คำขวัญของโรงเรียน : เก่งวิชา กีฬาด ีมีน้ำใจ 

วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

อัตลักษณ์ : มีจิตอาสา 

เอกลักษณ์ : กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม 

ปรัชญา  :  สจจ เว อมตา วาจา 

     คำสัตย์ คือ วาจาที่ไม่ตาย 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.sriracha.ac.th/
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 
 

  

 
 

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายงบประมาณ 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายบุคคล 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชา 

-งานพัฒนาหลักสตูร 

-งานพัฒนากระบวน 

 การเรียนรู ้

-งานวิจัยเพื่อพัฒนา 

 คุณภาพทางการศึกษา 

-งานทะเบียนและวดัผล 

-งานทะเบียนนักเรียน 

-งานนิเทศการศึกษา 

-งานพัฒนาระบบประกัน 

 คุณภาพทางการศึกษา 

-งานพัฒนากิจกรรมนักเรียน 

-งานแนะแนวการศึกษา 

 และอาชีพ 

-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-งานการรับนักเรยีน 

-งานห้องสมุด 

-ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ที่ได้รับมอบหมาย 

-งานธุรการ 

-งานอาคารสถานท่ีและ 

 สิ่งแวดล้อม 

-งานปฏิบัติราชการของ 

 ข้าราชการครู 

-งานอนามัยโรงเรียน 

-งานโภชนาการ 

-งานสัมพันธ์ชุมชน 

-งานโสตทัศนศึกษา 

-งานประสานงานคณะ 

 กรรมการการศึกษาขั้น 

 พื้นฐาน 

-งานพาหนะและบริการ 

 สาธารณะ 

-งานประกันอุบัติเหตุ 

-งานประชาสัมพันธ์ 

-งานกิจการพิเศษ 

-งานประสานงานกับ 

 สมาคมศิษย์เก่า สมาคม 

 ผู้ปกครองและครู 

-ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ท่ีได้รับมอบหมาย 

-งานนโยบายและ  

 แผนพัฒนา 

-งานงบประมาณ 

-งานระดมทรัพยากรทาง 

 การศึกษา 

-งานติดตามและ  

 ประเมินผล การใช้เงิน  

 ตามแผน 

-งานบริหารงานการเงิน 

-งานบริหารงานบัญชี 

-งานควบคุมภายใน 

 สถานศึกษา 

-งานบริหารงานพัสดุ   

 และสินทรัพย ์

-งานสหกรณ์และ 

 สวัสดิการโรงเรียน 

-งานจัดทำข้อตกลงการ 

 ปฏิบัติราชการ 

-ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ที่ได้รับมอบหมาย 

-งานวางแผนอัตรากำลัง 

 ในโรงเรียน 

-งานพัฒนาบุคลากร 

-งานจัดทำทะเบียนประวัต ิ

 บุคลากร 

-งานจัดทำมาตรฐานและ 

 ภาระงานของข้าราชการ 

 และบุคลากร 

-งานพิจารณาความดี  

 ความชอบ 

-งานดำเนินการทางวินัยและ 

 รักษาระเบยีบวินัย 

-งานระบบดูแลช่วยเหลือ 

 นักเรียน 

-งานรักษาความปลอดภัย 

-งานประกันอุบัติเหต ุ

-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

-ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ที่ได้รับมอบหมาย 
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       2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

   ว่าที่ร้อยเอกอาจินต์  จรูญผล วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหาร

การศึกษา  ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน  2561  จนถึงปัจจุบัน  

 2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

      2.2.1 นางสาวปางรัก  สำแดงเดช  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 

    ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  3 กันยายน 2564  ถึงปัจจุบัน 

           2.2.2 นางชลาลัย มณีเขียว  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงบประมาณ 

    ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564  ถึงปัจจุบัน 

          2.2.3 นางการุญภรณ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป 

   ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

   ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  3 กันยายน 2564  ถึงปัจจุบัน  

          2.2.4 นางสาวหนูแปง  ปะกิระคะ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบุคคล 

   ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

   ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  3 กันยายน 2564  ถึงปัจจุบัน 
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3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565) 

     3.1 จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดปีการศึกษา 2564 

 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อำนวยการ 1     1 
รองผู้อำนวยการ  4   4  
คณิตศาสตร์ 5 16  11 10  
วิทยาศาสตร์ 1 20  15 6  
เทคโนโลยี 2 8  6 4  
ภาษาไทย 1 12  9 4  
ภาษาต่างประเทศ 4 19  15 8  
สังคมศึกษาฯ 7 9  14 2  
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 2  7 2  
การงานอาชีพ 3 6  7 2  
ศิลปะ 4 7  9 2  
แนะแนว  3  1 2  
บรรณารักษ์  1  1   
พนักงานราชการ 2   2   
ครูอัตราจ้าง 1 2  3   
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  4 2 2   
นักการ/ภารโรง 3 8 11    
พนักงานขับรถ 1  1    
ลูกจ้างประจำ 2  2    

รวม 
 

44 121 16 102 46 1 
     165    165  
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แผนภูมิงวงกลมแสดงร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาแยกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด ปีการศึกษา 2564 
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18%

23%53%

6%

คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผูช้่วย

3.2 สาขาวิชาที่จบการศึกษา ตำแหน่ง/วิทยฐานะ และภาระงานสอน 

ผู้บริหาร/
สาขาวิชา 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหน่ง/วิทยฐานะ รวม 
จำนวน

คน 

ภาระงานสอน 
เฉลี่ยต่อคน 

(ชม./สัปดาห์) 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญา

ตรี 
คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครู

ผู้ช่วย 
ผู้บริหาร 5  1 4   5  
ภาษาไทย 4 9 2 4 6 1 13 16 
คณิตศาสตร ์ 10 11 4 3 11 3 21 15 
วิทยาศาสตร์ 6 15 8 3 9 1 21 15 
สังคมศึกษาฯ 2 14 3 3 10  16 16 
ภาษาต่างประเทศ 8 15 3 6 13 1 23 16 
แนะแนว 2 1 2  1  3 16 
เทคโนโลยี 4 6  6 2 2 10 17 
สุขศึกษาฯ 2 7 1 1 7  9 16 
ศิลปะ 2 9  1 10  11 15 
การงาน 2 7 1 1 6 1 9 16 
บรรณารักษ ์  1 1    1 15 
รวม/เฉลี่ย 47 95 26 32 75 9 142 15 

 

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของครูแยกตามตำแหน่งวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2564 
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4. ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่ 8 กรกฎาคม  2564)   

        จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   2,953   คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนดังนี้ 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 233 324 557 43 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 223 341 564 43 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 214 345 559 43 
รวม (ม.1-ม.3) 39 670 1010 1,680 43 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 151 277 428 43 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 137 291 428 43 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 146 271 417 42 
รวม (ม.4-ม.6) 30 434 839 1,273 42 
รวมทั้งหมด 69 1,104 1,849 2,953 43 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวนที ่
เข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 4035 2184 572 541 268 230 125 114 1 3297 78.8 
คณิตศาสตร ์ 4946 2271 730 616 434 343 238 281 33 3617 66.06 
วิทยาศาสตร ์ 4511 2395 603 482 284 287 196 235 29 3480 73.42 
สังคมฯ 5162 2631 849 668 424 308 153 124 5 4148 74.13 
สุขศึกษาฯ 6136 4631 530 353 167 151 105 184 15 5514 86.58 
ศิลปะ 4006 2788 362 275 193 162 104 122 0 3425 81.47 
การงานอาชีพ 5054 2996 595 486 277 293 159 248 0 4077 75.3 
เทคโนโลย ี 4647 2449 736 520 324 248 173 197 0 3705 75.23 
ภาษาต่างประเทศ 7475 3209 1135 982 741 563 439 399 7 5326 64.39 
ร้อยละผลการเรียน 3 ขึ้นไป          79.59 

 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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ตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวนที ่
เข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 4168 2366 496 386 239 219 120 88 0 3248 77.93 
คณิตศาสตร ์ 5426 2267 631 524 424 356 240 419 0 3422 63.07 
วิทยาศาสตร ์ 4396 2433 568 423 305 247 191 171 0 3424 77.89 
สังคมฯ 6202 2625 998 714 414 338 185 220 0 4337 69.93 
สุขศึกษาฯ 6298 4791 357 237 148 100 80 246 2 5385 85.50 
ศิลปะ 4189 2752 392 275 171 127 96 125 0 3419 81.62 
การงานอาชีพ 5400 2698 561 477 379 313 275 280 0 3736 69.19 
เทคโนโลย ี 4323 2250 486 347 218 188 132 204 0 3083 71.23 
ภาษาต่างประเทศ 4210 2153 620 534 284 214 151 119 0 3307 78.55 
ร้อยละผลการเรียน 3 ขึ้นไป          75.00 

 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
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6. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 โรงเรียนศรีราชา มีอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา และลานกิจกรรม ดังนี้ 

1. อาคาร 1 ประกอบด้วย ห้องประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการนักเรียน สำนักงาน สมาคม 
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชา – สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
และ ห้องเรียนจำนวน 16 ห้องเรียน  

2. อาคาร 2 ประกอบด้วย หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ห้อง ICT) ห้องประชุม 
พุทธรักษา ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์)  ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางโลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ และ ห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน 

3. อาคาร 3 ประกอบด้วย ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องพักครูแนะแนว ห้องโครงการ 
หมอภาษาไทย  ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย และ ห้องเรียนจำนวน 14 ห้องเรียน 

4. อาคาร 4 ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ – ห้องผู้อำนวยการ แผนกงานทะเบียนและวัดผล 
สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและพัสดุสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
แผนกงานธุรการ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานโครงการ MEP (MEP Officer) ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ ห้องเรียน 7 ห้องเรียน 

5. อาคาร 5 ประกอบด้วย ห้องประชุมลีลาวดี – ห้องเกียรติยศ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์การเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ห้องเรียนพิเศษ Gifted ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้องพักครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ ่มวิชาเทคโนโลยี)   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 – 3  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 และ ห้องเรียนจำนวน 10 ห้องเรียน 

6. อาคาร 6 ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ศิลปศึกษา ห้องดุริยางค์ ห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน 
7. โรงพลศึกษา 1 
8. โรงพลศึกษา 2 
9. หอประชุมโรงเรียนศรีราชา ประกอบด้วย บริเวณข้างล่างหอประชุมเป็นโรงอาหาร – ห้องรับประทาน 

อาหารครู ชั้นบนเป็นหอประชุมโรงเรียนศรีราชา 
10. โรงฝึกงาน ประกอบด้วย ห้องเรียนงานอุตสาหกรรม ห้องเรียนงานเย็บผ้า ห้องเรียนงานคหกรรม 

ห้องเรียนงานธุรกิจ ห้องเรียนงานช่าง 1 ห้องเรียนงานช่าง 2 ห้องเรียนงานเกษตร ห้องเรียนงานบ้าน 
11. อาคาร TO BE NUMBERONE  ประกอบด้วย ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น  โครงการ TO BE NUMBERONE   

และ ห้องชมรมนาฏศิลป์ 
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12. หอสมุดโรงเรียนศรีราชา ประกอบด้วย สำนักงานบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนศรีราชา (ชั้น 1) 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  หอ้งปฏิบัติการสารสนเทศ (ชั้น 3) จตุรมุขพระบรมสารีริกธาตุ (ชั้น 3) 

14. เรือนพยาบาล 
15. อาคารสวัสดิการ สหกรณ์โรงเรียน 
16. อาคารธนาคารโรงเรียน (ธกส.) 
17. อาคารเอนกประสงค์ (ลานหลังตึก 3) 
18. โดมลานพฤกษา (ลานไม้นานาพรรณ) 
 

7. สภาพชุมชน 
 สภาพชุมชนเป็นชุมชนเมือง ตั ้งอยู ่ติดเขตเทศบาล  การคมนาคมสะดวก  เขตบริการของโรงเรียน

ครอบคลุมทั้งอำเภอเมือง  อำเภอต่าง ๆ และจังหวัดใกล้เคียง ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพต่าง ๆ อย่าง

หลากหลายประกอบด้วย  ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตร้อยละ 36.5  รองลงมาคือ กิจการโรงแรมและอาหาร 

ร้อยละ 17.58 เป็นผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 3.94 และอาชีพอื่น ๆ   (ข้อมูลจากสำนักงานจัดหางาน

จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560) บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน มีโรงเรียนเอกชน 1 แห่ง คือ โรงเรียนดาราสมุทร มี

หน่วยงานราชการ  2 แห่ง คือ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา  มีห้างสรรพสินค้าอยู่

บริเวณหน้าโรงเรียน คือ เซ็นทรัลศรีราชา  

แผนที่โรงเรียน 
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8. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   8.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่องท่ีเรียนรู้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการ
เรียนรู้ 

2. ห้อง ICT  การเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการ
เรียนรู้ 

3. ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
4. ห้องหมอภาษา ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติการทางภาษาไทย 
5. ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน 
6. ห้องศิลปะ ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติการทางศิลปะ 
7. ห้องดนตรีไทย ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติการทางดนตรีไทย 

 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่องท่ีเรียนรู้ 
8. ห้องนาฎศิลป์ ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติการทางนาฎศิลป์ 
9. โรงฝึกงาน ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติการทางวิชาช่างต่าง ๆ 
10. ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน ศึกษาเรียนรู้ และทำกิจกรรมสภานักเรียน 
11. ห้อง TO BE NUMBER ONE ศึกษาเรียนรู้ และทำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
12. ห้องพยาบาล เรียนรู้การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้อื่น 
13. หอสมุดโรงเรียนศรีราชา ศึกษา เรียนรู้ สืบค้น และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของงานห้องสมุด 
14.ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ธนาคาร
โรงเรียน 

เรียนรู้ และการทำกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

15. ลานพฤกษา เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน เช่น จัด
กิจกรรมวันวิชาการ วันอาเซียน เป็นต้น 
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8.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่องท่ีเรียนรู้ 
1. เมืองจำลอง (Mini Siam) เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในประเทศไทย 
2. ปราสาทสัจธรรม เรียนรู้ ศึกษา เก่ียวกับปราสาททำทำด้วยไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก 
3. พิพิธภัณฑ์วัดหนองปรือ เรียนรู้ ศึกษา เก่ียวกับของเก่าที่ขุดพบทั้งในบริเวณวัด และในบริเวณ

หมู่บ้านโดยรอบ 
4. ศูนย์เครื่องจักสาน เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากการจักสาน 
5. อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์พัทยา เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำใต้ทะเลและระบบนิเวศน์ 
6. สวนเสือศรีราชา เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของสวนสัตว์ โดยเฉพาะ เสือ 
7. ห้องสมุดประชาชน เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า จากห้องสมุด 
8. พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน เรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หหาร 
9. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของเต่า และระบบนิเวศน์ของเต่า 
10. สวนนงนชุ เรียนรู้เกี่ยวกับพันธ์ไม้ต่าง ๆ 
11. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปา่เขา
เขียว 

เรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่า 

12. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เรียนรู้ ศึกษา เกี่ยวกับสัตว์และพืชในทะเล 
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    9.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ  
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 

1 พัฒนาระบบ ICT และสื่อ
อุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ 

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนต้อง
ปรับรูปแบบเป็น On air ในระยะแรก Online และ Onsite ซึ ่งโรงเรียนได้
พัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกให้กับ
ครูผู้สอน และนักเรียนที่เรียนทั้ง Online และ Onsite ให้ได้รับความเท่าเทียม
กันในการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
ดังจะเห็นได้จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทั้ง Online และ 
Onsite นักเรียนเข้าเรียนและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างดี ส่งผลให้ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70.89  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.39 
 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 

การดำเนินโครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ 
- จัดอบรม/ปรับหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ความต้องการของ
ผู้เรียน 
- การนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายในสถานการณ์โรค
ระบาด COVID-19 พบว่า ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอบ
แบบ Online และ Onsite จากคณะกรรมการตามคำสั่งแบบกัลยาณมิตร เพื่อ
ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมงานแนะแนว ส่งผลให้เกิดความสำเร็จ คือ 
-การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบ้าน Online และ
กิจกรรมโฮมรูม นำผลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมาประกอบการดูแล
และช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดีทั้งการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
และส่งเสริมนักเรียนตามความสามารถทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และ
อ่ืน ๆ 
-การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 
และนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิชาการ ส่งเสริมให้มีการประชุม อบรม 
และส ัมมนาก ับหน ่วยงานภายนอก ม ีการน ิ เทศ กำก ับ ต ิดตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้
เกิดความสำเร็จ คือ 
-มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC อย่างเต็มรูปแบบและ
ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อร่วมสังเกตชั้นเรียน และ
สะท้อนผลให้กับครูเพ่ือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

5 กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

การดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ คือ ลานกิจกรรม
หน้าอาคาร 3 และลานกิจกรรมหลังอาคาร 3 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อน
ใจให้กับทุกคนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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10. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 

    10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสี่ 

       โรงเรียนศรีราชา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เมื่อ วันที่  25 – 27 พฤศจิกายน 2562 มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพผู้เรียน ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

 

       10.2 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบส่ี) 

จุดเด่น 

 1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนในระดับดีมาก ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสตูร 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีมาก จนสามารถทำงานเป็นหมู่คณะในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน

ได้ราบรื่นและประสบผลสำเร็จ 

 3. นักเรียนแกนนำและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มีความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรม

เชิงบูรณาการกับระบบสภานักเรียน ทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการสมัครเป็นสมาชิกชมรม 

 4. สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

 5. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 

 6. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับ มีความมุ่งมั่นในการทำงานโดยยึดหลัก “รู้รักสามัคคี” ส่งผลให้

ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความร่วมมือร่วมใจ 

 7. ครูร้อยละ 90 มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมี

วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย 

 8. ครูมีสมรรถนะ ความสามารถในการใช้ความรู้ในการออกแบบ ปฏิบัติกิจกรรม  

 9. ครูมีทรัพยากรในการพัฒนาตนเองและผู้เรียนในโรงเรียน 
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จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ควรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ

คณิตศาสตร์(STEM Education) และใช้สื่อดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

ศาสตร์พระราชา และปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 3. สถานศึกษาขาดบุคลากรฝ่ายบริหารตามตำแหน่งงานที่ถูกต้อง 

 4. เครือข่ายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ยังมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ

จัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาน้อย 

 5. สถานศึกษายังใช้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมไม่เต็มศักยภาพ 

 6. ครูทุกคนควรมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกจิภาคตะวันออก และสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

 7. ใช้กระบวนการนิเทศภายในที่มีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพและมีระบบที่หลากหลายครบถ้วน แล้วนำผล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่นำไปเชื่อมโยงกับ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและวิจัยในชั้นเรียน 

 8. ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ และนำภูมิปัญญาท้องถิ ่นตามบริบทของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 

 9. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 10. พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูนอกโรงเรียน นอกสังกัด 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 1. ควรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ

คณิตศาสตร์ (STEM Education) และใช้สื่อดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

ศาสตร์พระราชา เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่านโครงงานเป็นฐาน อย่างหลากหลายและ

ต่อเนื่องครบทุกระดับชั้นเรียน 

 3. ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด ควรพัฒนาให้ทันสมัยสู่ยุคดิจิทัลให้เป็นระบบ 

E-Library 
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1. สถานศึกษาควรให้มีการพัฒนาบุคลากรที่รักษาการฝ่ายบริหาร 

 2. สถานศึกษาควรส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาโรงเรียนให้

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 3. สถานศึกษาควรระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดย

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทั่วถึง 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง

เป็นระบบ โดยต้องสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบและแ 

นวทางประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการสอน และผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก เป็นฐาน และเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้บริหาร ครู ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ เข้ามามีส่วนร่วมใน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างจริงจังและให้มีความเชื่อถือได้ โดยร่วมกันวางแผนกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
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ตอนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผลการประเมิน  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ/ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน 
ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. โครงการและสร ุปโครงการที่
สนับสนุนมาตรฐานที่ 1 ได้แก่  
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม 
- ห้องเรียนสีขาว 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมตามมาตรฐานสังคมและ
ชุมชนแก่นักเรียน 
- ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- พัฒนากิจกรรมทั่วไปฝ่ายกิจการ
นักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน 
- TO BE NUMBER ONE 
- ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ 
- ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
- พัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 

80 96.9 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี ่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

80 97.55 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 86.24 

4) ความสามารถในการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

80 94.19 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

60-70 
ขึ้นไป 

76.28 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติต่อ
งานอาชีพ 

80 85.10 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

80 98.29 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

80 96.79 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ/ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย 

80 83.72 - ธนาคารโรงเรียน 
- ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ล ะ พ ั ฒ น า
กระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียน 
- พัฒนาตามหลักสูตรโรงเรียน
ตามมาตรฐานสากล 
- ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ 
- สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- พัฒนาคุณภาพแหล่งการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระฯ 
- สร้างโอกาสการเรียนรู ้ให้ส
ผ ู ้ เ ร ี ย น พ ั ฒ น า เ ต ็ ม ต า ม
ศักยภาพ 
- พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ลูกเสือ , เนตรนารี, ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ , แนะแนว) 
- ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
- กิจกรรมการเรียนรู้ ฯ 8 กลุ่ม
สาระฯ  
2. บันทึกการประชุม 
3. รูปถ่ายกิจกรรม 
4. หนังสือราชการ 
 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 91.92 
5) นิสัยรักการอ่าน 80 96.48 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 จากการทบทวนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  นำไปสู่การวางแผน

ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนในปีการศึกษา 2564 ซี่งโรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรยีน 

ได้แก่ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่า เนื่องในปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากในการจัดการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนไม่

สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองในการ

เรียนออนไลน์ หลังจากนั้นจึงประชุมร่วมกันระหว่างคณะครูและผู้บริหารเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาและขอ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จึงเกิดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ทั้งการเรียนออนไลน์ และการมา

เรียนที่โรงเรียนแบบสลับกลุ่มเรียน  

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย

วิธีการที่หลากหลาย โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ที่เน้นย้ำครูผู้สอนในวิเคราะห์มาตรฐาน

และตัวชี้วัด และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและเหมาะสมกับศักยภาพ

ของผู้เรียน และกำหนดให้ครูมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ได้แก่ ก ารจัดการ

เรียนรู ้แบบ Active Learning การจัดการเรียนรู ้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู ้โดยสอดแทรกปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งการการจัดการเรียนรู้โดยปลูกฝังให้

นักเรียนรักสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และคุณธรรมไปพร้อม ๆ กัน ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการสอนที่

หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด แสดงความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการมอบหมายภาระ/ชิ้นงานสำคัญ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพ่ือให้ผู ้เรียนได้

พัฒนาการทำงานร่วมกัน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ

พัฒนาชิ้นงานและนำเสนอผลงานของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล และในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ใน

โรงเรียน เช่น กิจกรรมวันคริสมาสต์ กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น นั้น ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

แสดงศักยภาพของตนผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างหลากหลาย มีคณะกรรมการนักเรียนเป็นตัวแทนในการคิดและ

ดำเนินกิจกรรม โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทาง

โรงเรียนจัดขึ้นนั้น ล้วนมีส่วนส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ การวางแผน

การทำงาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และการยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนั้นนักเรียนยังได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีด้วยการทำเพจสภานักเรียนเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ในส่วนของครูก็จะนำข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนลง
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ในเวปไซต์และวารสารของโรงเรียน รวมทั้งแจ้งในกลุ่มไลน์ที่ตั้งขึ้นในแต่ละงาน รวมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเพิ่มรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม กรทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้

เทคโนโลยี และมีทักษะการนำเสนอ อันจะนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ซึ่งการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในห้องเรียนเหล่านี้มีส่วนหล่อหลอมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ทาง

โรงเรียนยังมีการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลายทั้งจัดภายในโรงเรียนและการรับความร่วมมือ

จากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอ้ื อต่อการเรียนรู้ เช่น 

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯ ห้องแนะแนว เพื่อให้บริการแก่นักเรียนในการสืบค้นความรู้

ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในท้องถิ่นและต่างท้องถิ่นอย่างหลากหลายทั้งในส่วนของการ

เพิ่มเติมความรู้และสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมทัศนศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียน

ทุกคน ในส่วนของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์จากครูและผู้มีความรู้

ความสามารถจัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติม โรงเรียนได้จัดรายวิชาแนะแนว โดยมีครูที่จบสาขาแนะแนวโดยตรง

เป็นผู้สอนและจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างหลากหลาย ด้วยการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ทั้งสายอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความถนัด

และความต้องการของตนเอง สามารถวางแผนในการศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต ในการจัดกิจกรรมพัฒนา

ทักษะอาชีพของนักเรียนเป็นการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพให้กับผู้เรียน 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในส่วนของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้นโรงเรียน

ได้จัดกิจกรรม โดยทำการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตอย่าง

สมบูรณ์ โดยกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมที่ดีงามของไทย รวมทั้งส่งเสริมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งการจัดภายในโรงเรียนและการให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ร่วมขบวนแห่งานกองข้าวศรีราชา  ร่วมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนี้

โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักชุมชนของ

ตนเอง รวมทั้งมีการออกไปใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ผู้เรียนได้วางแผนการทำงาน พัฒนาทักษะการคิด ในด้าน

สุขภาพ งานโภชนาการได้มีการคัดเลือกร้านค้าที่จะมาทำการขายอาหารในโรงอาหารในรูปของคณะกรรมการ

ประเมินทั้งด้านคุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาด ปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกับราคา เพื่อสร้างความมั่นใจว่า

นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า สะอาดและปริมาณเพียงพอ งานอนามัยโรงเรียนได้ ทำการดูแลทางด้าน

สุขภาพอนามัย รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยด้านร่างกาย โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์ ประกวดคำขวัญวัน
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สำคัญต่าง ๆ เช่น วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันเอดส์โลก วันงดสูบบุหรี่ เป็นต้น มีการดำเนินการธนาคารโรงเรียน  

เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการออก ห้องสมุดโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง เช่น มีสถิติการยืม

หนังสือ มอบเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน เป็นต้น  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมชุมนุมให้คลอบคลุมรอบด้าน เช่น 

ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ งานประดิษฐ์ งานไม้ อาหาร เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนอย่าง

หลากหลายทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ซึ่งกิจกรรมที่ทาง

โรงเรียนได้จัดนั้นช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ผลการดำเนินงาน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณและคิดวิเคราะห์ รวมทั้ง

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รู ้จักวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตยกล้า

แสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ

และเทคโนโลยีได้ตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้ง ผู้เรียนรู้และ

ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลัง

กาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษา ของ

สังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สูงกว่าค่าเป้าหมายทุกประเด็นการประเมิน และมีผลการดำเนินงานเชิง

ประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1.1 มี
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ (ซึ่งนำผลมา
จาการประเมินของ
ครูผู้สอนโดยใช้
โปรแกรมงาน
ทะเบียนวัดผล SGS) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

กลุ่มสาระฯ ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ภาษาไทย 89.35 7.01 3.65 

คณิตศาสตร์ 82.90 16.94 0.11 
วิทยาศาสตร์ 87.27 10.22 2.51 

สังคมฯ 78.22 14.35 7.37 
สุขศึกษา 95.84 2.70 1.46 
ศิลปะ 86.27 9.24 4.49 

การงานอาชีพ 87.13 10.48 2.39 
เทคโนโลยี 84.34 14.53 1.13 

ต่างประเทศ 81.14 14.16 4.70 
เฉลี่ยรวม 85.83 11.07 3.09 

 
   จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการเขียน สื่อสาร และ
การคิดคำนวณในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.9 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1.2 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ม.1 64.23 31.93 3.84 
ม.2 58.36 35.16 6.84 
ม.3 65.33 34.62 0.05 
ม.4 73.25 25.86 0.89 
ม.5 65.47 31.08 3.45 
ม.6 86.89 13.09 0.02 

เฉลี่ยรวม 68.92 28.62 2.46 
 
จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 97.55 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1.3 ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ม.1 41.06 46.01 12.93 
ม.2 60.31 28.02 11.67 
ม.3 79.83 19.33 0.84 
ม.4 41.38 42.24 16.38 
ม.5 41.30 39.13 19.57 
ม.6 61.11 17.68 21.21 

เฉลี่ยรวม 54.17 32.07 13.76 
 
จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.24 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1.4 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับ 
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ม.1 71.87 20.15 7.98 
ม.2 67.70 23.35 8.95 
ม.3 79.83 19.33 0.84 
ม.4 73.71 24.14 2.15 
ม.5 80.43 15.22 4.35 
ม.6 61.11 28.28 10.61 

เฉลี่ยรวม 72.44 21.75 5.81 
 
จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.19 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรของ
สถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษากับค่าเป้าหมาย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่มี 
ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป 

เกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ 
ภาษาไทย ร้อยละ 65 79.79 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 60 67.86 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 60 76.59 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 65 74.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 70 86.04 
ศิลปะ ร้อยละ 70 81.55 
การงานอาชีพ ร้อยละ 70 72.25 
ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 60 71.47 

เฉลี่ยรวม ร้อยละ 65 76.28 

 
   จากตารางพบว่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.0 ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 76.28 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1.6 มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามคุณภาพ 

 
 

 
 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

ม.1 25.95 53.82 20.23 
ม.2 33.07 47.86 19.07 
ม.3 39.08 32.35 28.57 
ม.4 47.21 42.92 9.87 
ม.5 54.35 38.04 7.61 
ม.6 70.71 25.25 4.04 

เฉลี่ยรวม 45.06 40.04 14.90 
       
       จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมิน ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
85.10 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.2.1 คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 

กลุ่มสาระฯ 
ร้อยละของระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ 

ภาษาไทย 89.68 6.69 3.62 
คณิตศาสตร์ 90.77 9.07 0.11 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95.63 3.98 0.38 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 82.28 15.17 2.48 
สุขศึกษาและพลศึกษา 95.76 2.78 1.46 
ศิลปะ 86.75 8.50 4.75 
การงานอาชีพ 89.57 8.70 1.72 
เฉลี่ยรวม 90.11 8.18 1.69 

      
     จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ  98.29 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.2.2 ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทยของนักเรียน 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 

ม.1 92.96 6.10 0.94 
ม.2 78.10 18.02 3.88 
ม.3 88.20 10.15 1.65 
ม.4 90.68 0.21 9.11 
ม.5 86.60 10.46 2.94 
ม.6 97.22 2.02 0.76 

เฉลี่ยรวม 88.96 7.83 3.21 
   
   จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของนักเรียน ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.79 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.2.3 การยอมรับ
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่นสุขภาวะทางจิต 
ภูมิคุ้มกัน และความ
เป็นธรรมต่อสังคม
ของนักเรียน 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 

ม.1 55.34 24.43 20.23 
ม.2 57.59 21.79 20.62 
ม.3 61.34 20.59 18.07 
ม.4 60.52 20.17 19.31 
ม.5 77.72 11.41 10.87 
ม.6 79.29 12.12 8.59 

เฉลี่ยรวม 65.30 18.42 16.28 
   
   จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน ในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 83.72 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.2.4 สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
- การเข้าร่วม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

   
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ปีการศึกษา 2564 
 

 
 

ระดับชั้น ร้อยละ 
ม.1 96.95 
ม.2 92.22 
ม.3 94.12 
ม.4 97.42 
ม.5 97.28 
ม.6 93.94 

เฉลี่ยรวม 95.26 
 
   จากตารางพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 
2564 คิดเป็นร้อยละ 95.26 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
- การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ธรรมชาติของ
นักเรียน 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 

ม.1 61.07 27.48 11.45 
ม.2 67.70 18.68 13.62 
ม.3 76.89 12.19 10.92 
ม.4 70.39 15.45 14.16 
ม.5 77.72 11.95 10.33 
ม.6 82.83 9.09 8.08 

เฉลี่ยรวม 72.77 15.81 11.43 
   
   จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.58 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.2.5 การมีนิสัย 
รักการอ่าน 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 

ม.1 74.86 23.24 1.90 
ม.2 65.89 29.84 4.27 
ม.3 78.26 20.08 1.67 
ม.4 90.25 0.42 9.33 
ม.5 80.97 15.82 3.21 
ม.6 94.70 4.55 0.75 

เฉลี่ยรวม 80.82 15.66 3.52 
   
   จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินนิสัยรักการอ่าน ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 96.48 
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3. จุดเด่น 

 โรงเรียนนำเอาระบบบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง เข้ามาช่วยในการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน ร่วมกับการใช้กลยุทธ์เครือข่ายความร่วมมือ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ สนับสนุน และส่งเสริม ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ควบคู่กับการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะการคิด 

ทักษะชีวิต 

 ในปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่า นักเรียนร้อย

ละ 70.89 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับ 3 (ด)ีขึ้นไป และในปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนร้อยละ 76.28  

มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับ 3 (ดี)ขึ้นไป สำหรับผลการประเมินคุณภาพด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรียน พบว่า ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนร้อยละ 92.64 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนดอยู่

ในระดับ 3 (ดี) ขึ ้นไป พบว่าในปีการศึกษา 2564 นักเรียนร้อยละ 98.29 มีคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ตาม

สถานศึกษากำหนดอยู่ในระดับ 3 (ดี) ขึ ้นไป ซึ่งมีแนวโน้มพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื ่องจากโรงเรียนได้

ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ได้แก่ 

 1. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  ไดแ้ก่ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  กิจกรรม

สนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนับสนุนและฝึกทักษะทางวิชาการ โครงการงานวันวิชาการ 

เปิดบ้านวิชาการ ฟ้า-แดง คลินิกภาษาอังกฤษ คลินิกคณิตศาสตร์ คลินิกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โครงการวัน

สำคัญ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ สัปดาห์ส่งเสริมคณิตศาสตร์ วันคณิตศาสตร์ 

วันวิทยาศาสตร์ วันอาเซียน พิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการค่ายกลุ่มสาระ 

เช่น ค่ายภาษาไทย  ค่ายคณิตพิชิตตัวเลข ค่ายสังคมศึกษา “Social Camp” กิจกรรมส่งเสริมการงานอาชีพสู่การ

มีงานทำ ECD English Camp  ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ 

 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ห้องเรียนพิเศษ) ได้แก่ ค่ายเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ดำน้ำปะการัง ร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย” การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “รู้ลึกเรื่องเลือด..Take care your blood”  การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

 3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ 

นำเสนอผลงาน นวัตกรรมจากการศึกษา 

 4. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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 5. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ โครงการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญ

ประโยชน์ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  

4. จุดที่ควรพัฒนา 

 ถึงแม้ว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและสังคม แต่ยัง

พบว่านักเรียนบางส่วนที ่ยังคงต้องติดตามแก้ไขและพัฒนาปลูกฝังต่อไป ทั้งในเรื ่องของคุณภาพผู้เรียนและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในด้านคุณภาพผู้เรียนนั ้น พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ยังต่ำกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งทางโรงเรียนต้องหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่อไป ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งพบว่ามีผู้เรียนบางส่วนให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีจนเกินไป 

ทำให้ขาดความสนใจในการเรียน อีกทั้งสภาพสังคมในปัจจุบันทำให้นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคนรอบ

ข้าง รวามทั้งผู้เรียนบางส่วนยังละเลยต่อระเบียบวินัยและขาดจิตสาธารณะ จึงควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมี

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนให้มากขึ้น จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นนิสัยรักการอ่านทุกที่ทุก เวลา จากสื่อต่าง ๆ รอบตัว และ

นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. โครงการที่สนับสนุน 
- โครงการพัฒนางานบุคคล 
- โครงการพัฒนางานแผนงาน 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
- โครงการงานอาคารสถานที่ 
- โครงการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ 
- โครงการพัฒนาตามหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการประกันคุณภาพภายใน 
- โครงการสวัสดิการครู 
2. บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. บันทึกการประชุมครูและบุคลากร 
4. รูปถ่ายกิจกรรม 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
  

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนศรีราชานำหลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

จัดการให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่าในการดำเนินการ โดยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล

สารสนเทศ ติดตาม และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก มาร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 
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ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจำปีให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านข้อมูลและ

สารสนเทศ และ 4) ด้านสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ มีเกณฑ์การประเมินที่

ชัดเจนเป็นรูปธรม มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบนำกิจกรรมในโครงการสู่การปฏิบัติ มีปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ 

นิเทศและรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จัดทำเครื่องมือวั ดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

รายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนภาพที่แท้จริงของโรงเรียนในทุกองค์ประกอบคุณภาพนำเสนอรายงานต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา และรายงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณะ และใช้เป็นเอกสาร

เชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน การติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัด และรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและรอบ ๆ บริเวณโรงเรยีน

ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกให้สะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เน้นความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของโรงเรียนให้อยู่

ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ตลอดจนจัดสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงามเป็นที่น่ารื่นรมย์แก่นักเรียนครูและผู้เข้า

มาพบเห็น 

2. ผลการพัฒนา 

 2.1 โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา

ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ แนวทางการ

ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

 2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ

สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนในการพัฒนา

และร่วมรับผิดชอบ 

 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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0.04

28.36

35.48

36.12

ต ่ำกว่ำ 20 ชม./ปี 20-29 ชั่วโมง/ปี 30-40 ชั่วโมง/ปี มำกกว่ำ 40 ชั่วโมงขึน้ไป

 2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบ และ

ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม บริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพ และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1.ผลการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.การจัดหา
ทรัพยากร 

แผนภูมิแสดง ร้อยละของจำนวนที่ชั่วโมงท่ีครูได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการจัดหาทรัพยากร/วิธีการ 
    ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า ชุมชน ในการจัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการ ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน มีการระดมบุคคลที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
3. การมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายในการ
วางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนได้สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
1. ผู้ปกครอง สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาทักษะความสามารถของ
นักเรียนในการปกครอง และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา 
2. บริษัทจ้างครูต่างชาติ คือบริษัท สถาบันภาษามีเดียคิดส์ จำกัด เป็นผู้ส่งมอบครูเพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท 
3. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์
สอน 
4. คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการวางแผนการพัฒนาการคุณภาพ
การศึกษา 

4. การนิเทศ กำกับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนละ 2 ครั้ง กำกับติดตามและตรวจสอบในเรื่องการเรียน
การสอนโดยการส่งวิชาการเดือนละ 1 ครั้ง นิเทศการเรียนการสอน เยี่ยมชั้นเรียน 
ประชุมสะท้อนผลการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง และได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคน 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
5.การประเมินความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการจัด

การศึกษาของ
โรงเรียน 

แผนภูมิแสดง ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน จำแนกตามรายการประเมิน 
 

 
 

ความพึงพอใจในด้าน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
การจัดการเรียนการสอน 83.24 84.25 78.38 
การพัฒนาหลักสูตร 87.60 88.12 81.26 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 83.90 84.05 83.01 
การบริการทางการศึกษาอื่น ๆ 85.27 84.97 82.15 

ภาพรวมเฉลี่ย 79.28 84.54 82.03 
 
        จากตารางพบว่า ในภาพรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 , 2563 และ 2564 คิดเป็นร้อยละ 79.28 
, 84.54 และ 82.03 ตามลำดับ 
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3. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการนำผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานซึ่ง

โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำโครงสร้างการ

บริหารงานที่ชัดเจน มีการมอบหมายรองผู้อำนวยการและหัวหน้างานดูแลฝ่ายงานอย่างเป็นรูปธรรมคลอบคลุมทุก

ภาระงาน มีการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและดำเนินงานตามที่กำหนดโดยทางโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมองและการประชุมกลุ่ม การนำเทคโนโลยีมาใช้

ในการบริหารจัดการ เช่น การใช้กลุ่มไลน์ของบุคลากรในการแจ้งข่าวสารราชการ และแสดงความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ

พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้พร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเห็นได้

จากมีครูที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีครูที่มีวิทยฐานะสูงขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา และครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประมวลผล มีการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ

จัดการศึกษา สถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัด มีจำนวน

เพียงพอต่อการเรียนการสอน อีกทั้งสถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย

การจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการสอน รวมทั้งการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอ งจาก

หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

 - การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน โดยให้มีผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเข้ามามีส่วนในการช่วยพัฒนาหลักสูตร 

 - การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพ

การจัดการศึกษา 

 - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนและบริการชุมชน 

 - ควรมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมินผลการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น

รูปธรรม และแจ้งผลการประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
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 - การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบพร้อมใช้ และจัดเก็บไว้ในรูปของอิเลคทรอนิกส์ไว้บนเวปไซต์

โรงเรียน 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ/ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. โครงการที่สนับสนุน 
- โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการพัฒนางานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 
- โครงการพัฒนางานทะเบียน 
- โครงการพัฒนาข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 
- โครงการค่ายวิชาการ 
- โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 
2. หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. เอกสารทางการศึกษา (ปพ.) 
5. แบบรายงานการนิเทศภายใน 
6. โปรแกรม SGS , Studentcare 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวนัได ้

80 92.64 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

80 89.46 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 100 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็
ระบบและนำผลมาพฒันาผู้เรียน 

80 100 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

80 100 

สรุปผลการประเมิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
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1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม

อย่างหลากหลาย โดยเริ่มจากการกำหนดให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นไปตาม

ศักยภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วย

การเรียนรู้ มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและธรรมชาติวิชา ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม นำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม

การจัดการเรียนรู ้เพื ่อผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้

กระบวนการคิด การบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กำหนดให้มีการบูร

ณาการจัดการเรียนการสอนในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน IS การนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน  การสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอา่น 

ซึ่งอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างครูและนักเรียนในเรื่องของการ

บริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดีและในทุกสิ้นปีการศึกษา งานหลักสูตรได้ประชุม

คณะครูเพ่ือให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการประเมินการใชหลักสูตร ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

ให้เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบาย

การศึกษาแห่งชาติ โดยการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา

ตนเองในการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยลงมือปฏิบัติจริงจน

สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ครู

ได้มอบหมายภาระงาน ชิ้นงานให้นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้พัฒนาครูให้

มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาการใช้สื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูมีการใช้สื่อการเรียน

การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ คณะ

ครูได้ตั้งกลุ่ม PLC เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และช่วยการนำเสอนอแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

ผู้เรียนร่วมกัน 

 ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลทั้งระหว่าง

เรียน และสอบปลายภาค โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เหมาะสมกับสภาพวิชา ใช้วิธีการวัดและ

ประเมินผลอย่างหลากหลาย ทั้งการประเมินจากแบบทดสอบ การสังเกต การจัดทำชิ้นงาน ให้ครอบคลุมทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญ โดยในส่วนของแบบทดสอบที่สอดคล้องกับ
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มาตรฐาน ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานวัดผลและ

ประเมินผล และผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดสอบวัดและประเมินผลตามที่หน่วยงานต้นสั งกัดกำหนด 

โดยกำหนดให้คณะครูต้องส่งรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5)  อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ส่ง

หลังการทดสอบกลางภาคภาคเรียน และหลังการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 เพื่อที่งานวัดผลจะได้แจ้งผลคะแนนให้

ผู้เรียนทราบผ่านระบบ SGS และระบบ Student care  เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ปกครองนักเรียนทราบคะแนนเก็บ

เป็นระยะซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้ผลคะแนนของตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

2. ผลการดำเนินงาน 

 จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ

ตามหลักสูตร มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู้ มีความสุขในการเรียน โดยพบว่า 

 1. ครูร้อยละ 92.64 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเพื ่อให้

นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เหมาะสมกับบริบทของวิชาและศักยภาพของผู้เรียน 

 2. ครูร้อยละ  89.46 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ 

 3. ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวกตามบริบทที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละ

ห้องเรียน 

 4. ทางโรงเรียนมีระบบการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลการพัฒนาผู้เรียน 

 5. ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรังปรุงการจัดการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความสมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีความสามารถ ในการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น 

การพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความรักในองค์กร มีความเสียสละ และ

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 

การปฏิบัติจริงมีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยดี้วย
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ตนเองอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัด มี

จำนวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิธีการสอน มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา

ตนเองจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปแบบ และส่งเสริมให้

ชุมชนแห่งการเรียนรู้มีบทบาทเป็นผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในกลุ่มของตนเอง ทำให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือช่วยพัฒนาผู้เรียน และมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ การแจ้งผล

การเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้ผู้เรียนได้รับทราบผลการเรียนอย่างรวดเร็ว 

4. จุดควรพัฒนา 

 ทางโรงเรียนควรมีการพัฒนาทีมช่วยเหลือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำ

กระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนของการวัดและประเมินผล

นั้น ถึงแม้จะมีการแจ้งผลการวัดและประเมินผลเป็นระยะ แต่พบว่านักเรียนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ของตนเอง มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และส่งผลให้เมื่อถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนกลุ่มดังกล่าวไม่จบการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมรุ่น มีจำนวนพอสมควร ซึ่งควรมีการ

พัฒนาและการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ นอกจากนี้เนื่องจากโรงเรียนรับเป็นโรงเรียนที่ ให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู จึงมีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้ามาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่

เป็นวิชาหลัก ซึ่งนิสิตยังมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่อนข้างน้อยและการควบคุมชั้นเรียนยังทำได้

ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้เพราะ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการศึกษา อยู่

ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอด

เยี่ยม 
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 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีราชาดำเนินงานโดยการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ประจำปี 2563 มาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำโครงการ แผนงาน โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ผ่านวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งดา้น

ของคูณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและจัดการศึกษา และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน มีการกำหนด

มาตรการส่งเสริมตามนโยบายและความต้องการแก้ปัญหาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปี 2564 และแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน จากนั้นโรงเรียนดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดขึ้น รวมทั้งสถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

ที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพ

ของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนส่งผลให้

โรงเรียนเป็นต้นแบบ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การ

สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏ

อย่างชัดเจน 
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ตอนที่ 3 

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 

 

โรงเรียนศรีราชา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดบั

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ตาราง แสดงร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
 ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

80 96.90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได ้

80 97.55 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 80 86.24 สูงกว่าเป้าหมาย 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสรา้ง 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
80 94.19 สูงกว่าเป้าหมาย 

5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

60-70 
ขึ้นไป 

76.28 สูงกว่าเป้าหมาย 

6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

80 85.10 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 
80 98.29 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเปน็ไทย 80 96.79 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

80 83.72 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสงัคม 80 91.92 สูงกว่าเป้าหมาย 

ภาพรวมของระดับคุณภาพ 80 96.48 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
 ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
          2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่ 
           สถานศึกษากำหนดชดัเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

ภาพรวมของระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

           3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
           ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน  
           ชีวิตประจำวันได ้

80 92.64 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้

80 89.46 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

80 82 สูงกว่าเป้าหมาย 

ภาพรวมของระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ
  

   ยอดเยี่ยม  
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จากตารางข้างต้น พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 มี

ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย   6 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย 15

ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 

       ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนศรีราชา สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และจากผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร

พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต และต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้ 

1. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

    ● ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ โดยการสอดแทรกลงไปในทุกกิจกรรมทั้งการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาทักษะ งานหรือโครงการต่าง ๆ 
ส่งผลให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ื น สามารถนำเสนอผล
การศึกษาของตนเองอย่างเป็นระบบ นักเรียนทุกคนมีผลงานการสร้างนวัตกรรม นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนของตนเอง นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนและ
สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน การทำงานและมีผลงานด้านศิลปะและ
กีฬา  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รักการออกกำลังกาย มีสมรรถนะทางกายและน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ นักเรียนมีระเบียบวินัยและเป็นที่ชื่นชมและยอมรับของชุมชน 

 จุดควรพัฒนา 

 ถึงแม้ว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและ
สังคม แต่ยังพบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ยังคงต้องติดตามแก้ไขและพัฒนาปลูกฝังต่อไป ทั้งในเรื่องของคุณภาพ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งพบว่าผู้เรียนบางส่วนให้ความสำคัญกับ
เทคโนโลยีจนเกินไป ทำให้ขาดความสนใจในการเรียน อีกทั้งสภาพสังคมในปัจจุบันทำให้นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนและคนรอบข้าง รวมทั้งผู้เรียนบางส่วนยังละเลยต่อระเบียบวินัยและขาดจิตสาธารณะ จึงควรจัดกิจกรรม
เพ่ือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนให้มากข้ึน จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นนิสัยให้รักการอ่านทุกที่ทุกเวลา จากสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว และนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองด้าน
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การพัฒนาการเรียนให้มากยิ่งขึ ้น ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ให้เลือกรับวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนาธรรมไทย และควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและ
เผยแพร่ 
 

    ● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 

จุดเด่น โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลัก PDCA มีโครงสร้างการบริหารงานที่

ชัดเจน มีการมอบหมายรองผู้อำนวยการและหัวหน้างานดูแลฝ่ายงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดทำปฏิทิน

ปฏิบัติงานและดำเนินงานตามที่กำหนด โดยการประชุมโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การ

ใช้กลุ่มไลน์ของบุคลากรในการแจ้งข่าวสารราชการ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีการ

ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้พร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเห็นได้จากครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นในรอบปีที่

ผ่านมา ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงานสามารถเป็น

แบบอย่างที่ดีในการทำงานและคณะกรรมการโรงเรียนมีความตั้งใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที ่ตาม

บทบาท  ชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการมีความจริงใจ และเข้มแข็ง สามารถ

สนับสนุนและเสนอข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี  โรงเรียนมีหลักสูตรที่

หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน 

           จุดที่ควรพัฒนา   

 1. การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน โดยให้มีผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาหลักสูตร 

 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนและบริการแก่ชุมชน 

 4. ควรมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมินผลการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น

รูปธรรม และแจ้งผลการประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
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    ●  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  จุดเด่น 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพ่ือให้สอดคล้อง  
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ครูมีความตั้งใจและความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความรักในองค์กร มีความเสียสละ และมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
การปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอนตรงวิชาเอกทุกวิชา  

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้  ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อหา
นวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และได้รับการนิเทศติดตามจากวิชาการโรงเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง โรงเรียนมีระบบเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและยั่งยืน 

 จุดควรพัฒนา 

ทางโรงเรียนควรมีการพัฒนาทีมช่วยเหลือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ควรนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้
เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 จากผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้วางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี
การศึกษา 2565 เพ่ือให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ดำเนินการกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ตามท่ีกำหนด
ไว้ คือ 
    กลยุทธ์ที่ 1     ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

    กลยุทธ์ที่  2      ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

  พอเพียง 
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    กลยุทธ์ที่ 3      พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ที่  

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    กลยุทธ์ที่  4      ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ   

  (TQA) อย่างเข้มแข็ง 

    กลยุทธ์ที่  5      พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ  

  การเรียนรู้ 

    กลยุทธ์ที่  6      สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

     ความต้องการและการช่วยเหลือ         
 1. ระดมทรัพยากรเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างมีรายได้ไม่คงที่ ส่งผลให้
ผู้ปกครองหลายท่านได้รับความเดือดร้อน 
 2. งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  
 3. วัสดุ อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. จัดอบรม เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษให้กับคณะครู      
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ภาคผนวก 
 

- ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2464 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 

- รูปภาพกิจกรรมในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

  
  


