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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษามีการ
จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 
 ดังนั้นโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติพร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การจัดท ารายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

  
                   (นายสมโชค พุทธรักษ์) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                           โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 

           วันท่ี ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.256๓ 
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ค าน า 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย
ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัด
ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี   
  ดังนั้น  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทุกปี
การศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เสนอต่อเขตพื้นท่ี  และผู้ ท่ีเ ก่ียวข้อง  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับเขตพื้นท่ีน าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน  โดยเขตพื้นท่ี  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 

 
         (นายติระ   ไกรเทพ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
            วันท่ี ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.256๓ 
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สารบัญ 
 

ส่วนที ่            หน้า 
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา      
  ค าน า 
  สารบัญ 
  ๑   บทสรุปผู้บริหาร 

 ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา        
   ข้อมูลทั่วไป        18 

 ข้อมูลครูและบุคลากร       18 
 ข้อมูลนักเรยีน        19 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับสถานศึกษา    19 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผูเ้รียน      20 
 สภาพชุมชนโดยรวม       21 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา      23 

  ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผล  แนวทางการพัฒนา   
   และความต้องการการช่วยเหลือ 
   มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเ้รียน      24 
   มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    28 
   มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 30  
        ๔  ภาคผนวก 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานโดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2561 ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   
ปีการศึกษา 2562 

 แบบก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนโดยอิงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด สพม.๑๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 แบบประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ 1  บทสรุปผู้บริหาร 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม  ระดับคุณภาพ ..............ดี........... 
2. วิธีการ  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย             
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน             
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนท้ังบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องภายนอก โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  และหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ทีมวิจัยบริษัทอักษรเจริญทัศน์  และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ สสวท.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง 
เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน   โรงเรียนมีการทบทวน ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการจัดแผนการเรียนท่ีค านึงถึงความสามารถและความแตกต่างของ
ผู้เรียน ได้แก่ แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMT) แผนการเรียนห้องเรียนภาษา  
แผนการเรียนห้องเรียนดนตรี-กีฬา  แผนการเรียนห้องเรียนอาชีพ  นอกจากนี้มีการจัดแผนการเรียนตาม
ศักยภาพของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ แผนการเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ  แผนการเรียนไทย – สังคม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการบริการ
เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต  มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  เช่น 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการงานฝีมือ  ห้องอาเซียน  ห้องพิพิธ
๓ณฑ์  ห้องเกียรติยศ  ห้องสมุด นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดหาสื่อ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน DLIT เพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนและเครื่องมือในการ
เรียนรู้ ประกอบกับสื่อกระดานอัจฉริยะ ( Inter Active Board)  ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนยุค ไทยแลนด์ 4.0  

ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อ
น ามาพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนทุกคนมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยการลงมือปฏิบัติจริง การ
จัดการเรียนรู้แบบ Learning  by  Doing และการเรียนการสอนแบบ  Coaching ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมท้ังด้านความรู้  ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  โรงเรียนได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED 
LEARNING)  โดยจัดระบบการเรียนรู้ คู่กิจกรรมในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   การจัดการเรียนรู้ที่มีครู
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เป็นผู้กระตุ้นเพื่อน าความสนใจท่ีเกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียน
เอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้ท่ีได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกต  โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผล
การจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม และจัดนิทรรศการโครงงานเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นอกจากนี้ครูทุกกลุ่มสาระได้ก าหนดโครงการสอนและแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อก าหนดเป็น
เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการท าวิจัยในชั้นเรียนควบคู่กับการ
พัฒนาผู้เรียน เพื่อช่วยแก้ปัญหาในห้องเรียน ท าให้รู้ถึงวิธีการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการกระตุ้น
การสอนแบบสะท้อนกลับ และช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   โรงเรียนมีการ
ส่งเสริมการใช้วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ตั้งแต่การ 
PLC ระดับชั้น  PLC กลุ่มสาระ  และ PLC ฝ่าย/งาน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดในการ
แก้ปัญหา พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูและบุคลากรเกิดการปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือกันท างานพัฒนาทักษะ
และการเรียนรู้โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มีนโยบายเก่ียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมทักษะชีวิตและการ
คุ้มครองนักเรียน โดยมีการวางระบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบท้ัง                      
5 ข้ันตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดครองนักเรียน การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมี
การวิเคราะห์สภาพปัญหา วางแผนปฏิบัติงานและด าเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนด มีการตรวจสอบ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ในการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีดังนี้ 

1. จัดโครงสร้างและคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่งตั้งค าสั่ง
ผู้รับผิดชอบเพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

2. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนอย่างชัดเจน เพื่อสร้าง
ระบบการท างานและเสริมสร้างการท างานเป็นทีมท่ีเข้มแข็ง ท าให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ เสริมทักษะชีวิตและการคุ้มครองท่ีดี 

3. ก าหนดทิศทางการบริหารงานท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอย่างชัดเจน เน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างครูและนักเรียน 

5. สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานโดยการประชุม
ผู้ปกครอง และการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

6. ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ 
โรงพยาบาล  สาธารณสุข  สถานีต ารวจ สถาบันการศึกษา ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ เสริมทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 
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7. บริหารจัดการระบบท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนแบะเอื้อต่อการด าเนินงาน ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ 
งบประมาณ และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  

8. บริหารจัดการระบบห้องเรียนโดยค านึงถึงความต้องการและความสามารถของนักเรียน
โดยแบ่งออกเป็น 5 ห้อง ได้แก่ ห้องเรียน STM  ห้องเรียนภาษา  ห้องเรียนดนตรี  
ห้องเรียนกีฬา และห้องเรียนอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัดและความ
ต้องการของนักเรียน  

9. ก ากับ ติดตาม พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของนักเรียน 

  โรงเรียนใช้หลักในการบริหารจัดการระบบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ในการวิเคราะห์บริบท
สภาพปัจจุบัน วางแผนการด าเนินงานและด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา ส่งผลให้ผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขใช้กลยุทธ์ “บัว 4 เหล่า” ด้วย
รูปแบบหรือกระบวนการท่ีเรียกว่า SAWAT MODEL โดยกลยุทธ์ บัว 4 เหล่า เป็นกุศโลบายของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นข้ันตอนของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนโดยใช้หลักคุณธรรม
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนหรือหลักพรหมวิหาร 4 รูปแบบหรือ กระบวนการท่ีเรียกว่า SAWAT 
MODEL สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S  :  (System) การท างานเป็นระบบ   
ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขด าเนินงานโดยวาง

ระบบการท างานท่ีดีท้ังระบบวงจรคุณภาพ PDCA  ระบบคุณธรรม  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระบบงานวิชาการ  และระบบเรียนรู้คู่กิจกรรม อาศัยข้ันตอนการท างานท่ี
เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงในการด าเนินงานระบบ
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ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน มีการวางระบบการท างานอย่างเป็นข้ันตอน ท้ัง 5 ข้ันตอน ได้แก่  การรู้จัก
นักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม พัฒนา  การป้องกัน และช่วยเหลือนักเรียน  การส่งต่อ 
ซึ่งด้วยระบบคุณธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณา
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีปัญหาด้านพฤติกรรม เพื่อและจัดกลุ่มนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยในการจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชา ในการหาวิธีการเพื่อ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งข้ึน และมี
ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งหากครูท่ีปรึกษาไม่ได้คัดกรอง
นักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจนในเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อ
ความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนโรงเรียนมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนโดยครูท่ีปรึกษา มีกรณีท่ีบางปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมี
พฤติกรรมไม่ดีข้ึน จึงต้องด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับ
การช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วท้ังการส่งต่อภายใน เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือ
ฝ่ายปกครอง  มีการส่งต่อภายนอก  เช่น โรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่น ๆ  
 A : (Activity) การเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
  โรงเรียนมีการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน สภาพ
ปัญหา ความต้องการของผู้เรยีนตามความสามารถและลักษณะนักเรียนท่ีแตกต่างกัน โดยอาศัยระบบเรยีนรู้คู่
กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีดีให้เกิดข้ึนกับ
นักเรียน เพือ่พัฒนาผู้เรียนแต่ละกลุ่มใหเ้ป็นคนดี สามารถอยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้แก่ 

1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) เชน่ 
ค่ายวิชาการ  การตวิ  สอนเสริม เป็นต้น 

2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางภาษา  ดนตรี กีฬา และอาชีพ 
3. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการศึกษาเพือ่การมีงานท า 
4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เช่น ห้องเรียน Take Care Room 
5. กิจกรรมปรับเปลี่ยนผลการเรยีนและพฤติกรรมนักเรียน เชน่  ค่ายแก้ปัญหา 0 ร มส. 

และ มผ. ค่ายคุณลักษณะ  ห้องเรียน Self-Study 
6. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่ายคุณธรรม จริยธรรม  โครงงานคุณธรรม  

ห้องเรียนคุณธรรม 
7. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
8. กิจกรรมแนะแนวสานฝัน เชน่ แนะแนวการศึกษาตอ่ แนะแนวการประกอบอาชีพ               

แนะแนวทักษะชวีิต 
9. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต เช่น บริษัทสรา้งการดี (ผลิตน้ าดื่ม/จ าหน่ายอาหารของนักเรียน) 
10. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เชน่ การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับสาธารณภยั  การป้องกัน

ตนเองจากยาเสพติด  
11. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น การเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรยีน  การมี               

ส่วนรว่มระบอบประชาธิปไตย 
12. กิจกรรมปันน้ าใจให้นอ้ง เช่น การบริจาครถจักรยาน  การบริจาคหนังสอื  การบริจาค

ทุนการศึกษา 
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13. กิจกรรมจิตอาสา  เช่น กิจกรรมเด็กดีพื้นท่ีสะอาด กิจกรรมจิตอาสากับชุมชน 
 W :  (Wisdom) เสริมสรา้งความรอบรู้ ประสบการณ์ และสติปญัญา 
   โรงเรียนจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ค านึงถึงผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเชื่อว่า นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้ เมื่อมีวิชา
ความรู้ ย่อมพาตัวเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้ต่อไป  โดยโรงเรียนส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรอบ
รู้  มีสติปัญญาและมีความคิดไตร่ตรอง รอบคอบ ท าให้นักเรียนเกิดภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง สามารถก าหนด
แนวทางในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และวางแผนอนาคตของตนเองได้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและด ารงชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนให้เกิดภูมิรู้  ภูมิธรรม ในการด ารงชีวิต    ได้แก่ 

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีพัฒนาความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้เรียน 
5. ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 
6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนเกิดการไตร่ตรอง สุขุม เกิดสติปัญญาในการอยู่

ร่วมกับผู้อื่น 
7. สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการคิด การน าเสนอและบทบาทของนักเรียนในการเรียน          

การสอนและการท ากิจกรรมต่างๆ  
8. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 

 A : (Alliance)  ภาคีเครือข่าย  
โรงเรียนด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดย
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โดยการประชุมเครือข่าย ท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย เช่น 
อ าเภอนาโยง โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สาธารณสุขอ าเภอ วัด คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสภานักเรียน สถานศึกษาเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนอง
ไทร โรงเรียนนาโยงพิทยาคม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง วิทยาลัยสารพัดช่าง ตรัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง บริษัทอักษรเจริญทัศน์ เป็นต้น เป็นการสร้างเครือข่ายแกนน า ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นความส าคัญและมีจิตส านึกร่วมกันท่ีจะปกป้องคุ้มครอง ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมท้ัง
ในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดใน
สถานศึกษาเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 T : (Team Work)  การท างานเป็นทีม 
  ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อาศัยการท างาน
เป็นทีม โดยค านึงถึงผู้เรียนท่ีต้องการการดูแลและช่วยเหลือ ซึ่งโรงเรียนมีการวางระบบทีมท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ โดยในการท างานเป็นทีมน้ันมีการวางแผน ด าเนินงาน ก ากับติดตาม และ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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  โรงเรียนวางระบบการท างานจากทีมงานระดับกลุ่มย่อยไปสู่ทีมของโรงเรียน โดยการประชุม
ประจ าเดือน ประชุมเฉพาะกิจ การ PLC เพื่อแก้ปัญหาและประสานความร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ได้แก่ 

1. ทีมงานวิชาการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ทีมงานกิจการนักเรียน  พัฒนาพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
3. ทีมงานกิจกรรม  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4. ทีมงานสนับสนุน  สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ พัฒนาอาคารสถานท่ีท่ีเอื้อต่อ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. คัดกรองนักเรียน 

กลุ่ม
พิเศษ 

กลุ่ม
ปกต ิ

กลุ่ม
เส่ียง 

กลุ่มมี
ปัญหา 

บัวสี่เหล่า 

3. ส่งเสริมพัฒนา
นักเรียน 

4. ป้องกัน 
ช่วยเหลือและแก้ไข 

ผลการเรียนดีข้ึน/
พฤติกรรมดีข้ึน 5. ส่งต่อ 

ไม่ดีข้ึน 

รายงานผล/พฒันา
อย่างต่อเนือ่ง 
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โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขได้จัดห้องเรียน Take Care Room  เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน เขียน 
คิดค านวณและบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรม TAKE CARE  Model  ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการอ่าน เขียนและคิดค านวณได้ สามารถแก้ปัญหาการเรียนและพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล และยังมีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ได้ได้รับการฝึกฝนทักษะ จนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการได้   

 

 
 
นวัตกรรม TAKE CARE  Model  สามารถอธิบายได้ว่า 
 T : Testing   คัดกรองด้วยเครื่องมือ 

A : Alliance  สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
K : Knowledge จัดกระบวนการเรียนรู้/ความรู้ 
E : Environmental  จัดสภาพสิ่งแวดล้อม 
C : Check   ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ 
A : Assessment  ประเมินผล รายงานผล  
R : Review  ทบทวน 
E : Endless development พัฒนาต่อไป 
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ข้ันตอนการด าเนินการห้องเรียน TAKE CARE ROOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดักลุม่เฉพาะส าหรับ

นกัเรียนอา่นไม่ออก 

เชิญผู้ เช่ียวชาญ 

คดักรองนกัเรียนซ า้อีกครัง้ 

คดักรองนกัเรียน

เบือ้งต้นกอ่นเข้าเรียน 

ประชมุแจ้งผู้ปกครอง/

นกัเรียนรับทราบ 

พบมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

แยกห้อง เฉพาะกลุม่ Take care room 

ประชมุครูผู้ เก่ียวข้องจดัท าแผน IEP 

เฉพาะรายบคุคลของนกัเรียน/จดัการเรียนรู้/วดั/ประเมินผล 

สง่เสริม/สนบัสนนุ/อปุกรณ์สื่อการเรียนการสอน 

เพื่อด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

รายงานผลการจดักิจกรรมการเรียน 
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โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขเป็นโรงเรียนท่ีเน้นการน าระบบสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ และได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 3S2T 
Model ซึ่งสำมำรถอธิบำยรูปแบบ 3S2T Model ได้ดังนี ้

 1. S : Student เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิด
ด้วยตนเองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติจริง  
 2. S : Support ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการประชุม 
อบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 3. S : Supervision นิเทศ ก ากับ ติดตาม มีการเยี่ยมชั้นเรียน นิเทศการเรียนการสอน PLC กลุ่ม
สาระ วิชาการสัญจร ติดตามผลการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 4. T : Teaching  กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ด้วยรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนการสอน การสอนโดยใช้ระบบเสียง ระบบสัมผัส ระบบโปรแกรม โค้ดดิ้ง บทเรียนส าเร็จรูป Internet 
 5. T : Technology ใช้สื่อ เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน เน้นกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีใช้สื่อ เทคโนโลยีช่วยสอน ได้แก่ กระดานอัจฉริยะ ( Inter Active Board) Flip  Board โทรศัพท์ ใช้ 
Internet เพื่อการสื่อสาร มอบหมาย/ส่งงานด้วย  E-mail และการใช้บทเรียนออนไลน์  
 ซึ่งผลลัพธ์ความส าเร็จคือ ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st  Century Skills)  มี
ควำมสนใจในกำรเรียนกำรสอนมำกข้ึน  ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงข้ึน  เกิดห้องเรียนคุณภำพท่ีผู้เรียน
สำมำรถเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
 โรงเรียนยังมีการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด้วยโครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 ความดีท่ี
สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ 4 ประการของโรงเรียน ได้แก่  รักสะอาด  รับผิดชอบ  มีวินัย  ใจอาสา   
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และมีการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ด้วยนวัตกรรม STRONG  Model ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. S : Syllabus ออกแบบหลักสูตรโรงเรียนสุจริตท่ีบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอนต้าน
ทุจริตเน้นท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเองมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน  
 ๒. T : Teaching การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรงเรียนสุจริตที่บูรณาการกับหลักสูตรการเรียน
การสอนต้านทุจริต 

 ๓. R : Review การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนสุจริตท่ีบูรณาการกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนต้านทุจริต 

 ๔. O : Organization โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนสุจริตท่ีบูรณาการกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนต้านทุจริต 

 ๕. N : Numerosity การบูรณาการอย่างหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ 
 ๖. G: Goodness ความดีงามท่ีบ่งบอกถึงความเป็นโรงเรียนสุจริตและการต่อต้านทุจริต  
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 โรงเรียนได้ด าเนินการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต โดยอาศัย
หลักสูตรต้านทุจริตในการขับเคลื่อนทุกระดับชั้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตในคาบ
ประชุมระดับ  ส่งเสริมให้นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียนจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีลานเวทีคนเก่ง  ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ TOT  Young  Club  เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ TYC  ชุมชนนาโยง
เหนือ  e-commerce  สร้างรายได้ออนไลน์ เต็มรูปแบบ   
  

จากการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการคัดกรองนักเรียนด้วยแนวคิดกลยุทธ์บัว 
เหล่า โดยมีบัว 4 เหล่า โดยใช้รูปแบบหรือกระบวนการ SAWAT MODEL มาใช้เพื่อการส่งเสริม  พัฒนา
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข็มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีทักษะในการด ารงชีวิตประจ าวัน  และสามารถรอดพ้นจาก
วิกฤติท้ังปวง จนกลายเป็นท่ียอมรับของบุคคลในชุมชนอ าเภอนาโยง และอ าเภอท่ีใกล้เคียง โรงเรียนมีกิจกรรม
ส่งเสริมทางด้านวิชาการ  และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  โดยมี
นโยบายในการบริหารงานวิชาการ  ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนปลอด  0  ร  มส.  และ มผ.  เพื่อให้นักเรียนเข้าสู่
ห้องเรียนและเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสอง จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการแนะแนวท่ีเข้มแข็ง  
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง จนโรงเรียนสามารถแก้ปัญหาได้
ทุกภาคเรียน ณ ปัจจุบันไม่มีนักเรียนติด ปลอด  0  ร  มส.  และ มผ.   สถิติการจบหลักสูตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ6 ปีการศึกษา 256๑ และ ปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข คิดเป็นร้อย
ละ 100 และมีการพัฒนาผลคะแนน O-NET  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  
เพิ่มข้ึนตามล าดับ  มีการจัดหลักสูตรต้านทุจริต  จัดระบบห้องเรียน Self-study  ห้องเรียน Take Care 
Room และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียน จึงส่งผลให้สามารถลดปัญหานักเรียนออกกลางคันได้อย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ  กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมแนะแนวสานฝัน  ท่ีเข้มแข็ง เป็นต้น อีกท้ังยังมีการสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ตรงตามความถนัดและ
สนใจของตนเอง  โดยมีการท า MOU กับหน่วยงานต่างๆ  เช่น วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง บริษัท ทีโอที จ ากัด
มหาชน เป็นต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ  เพื่อให้นักเรียน
ได้รู้จักและค้นพบตนเองสามารถวางแผนตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต  
เพื่อสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน  
แหล่งเรียนรู้  /สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษาตามความสนใจของผู้เรียน  

จากผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านวิชาการ ท่ีเน้นการน าระบบสื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบ 3S2T และด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ท่ีหลากหลายส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง แข่งขันคิดเลขเร็ว  ม.๔-ม.๖  งาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งท่ี ๖๙ และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับ
ภาค และนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนระดับภาคการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 256๒ สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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ภาคใต้ จ.ตรัง นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
คะแนนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ระดับดี นักเรียนทุกคน ผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน อยู่ในระดับดี นักเรียนท่ีมี
ปัญหา 0 ,ร , มส. และ มผ. ได้รับการแก้ปัญหาผลการเรียนตามข้ันตอนกระบวนการวัดผลและผ่านการวัดและ
ประเมินผล ท าให้ปลอด 0 ,ร , มส. และ มผ.  นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ท าให้นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตจากกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
สามารถเรียนจบตามหลักสูตรท่ีก าหนดได้ ร้อยละ 100 
 
3. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพ 
 3.1 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีจุดเด่นด้านโครงสร้างและนโยบาย  โดยใช้กลยุทธ์การบริหารด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA และหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มี
การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน มีทิศทางการพัฒนาผู้เรียนท่ีเป็นรูปธรรมอย่างหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
รวมท้ังโรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนแบบ 3 D ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การนิเทศโดย
เพื่อนครู (Buddy) ระยะท่ี 2 การนิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ (Head of Department) และระยะท่ี 3 การ
นิเทศโดยบริหาร (Director)  นอกจากนี้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความร่มรื่น ร่มเย็น มีความสวยงาม มี
แหล่งเรียนรู้ ท่ีท าให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
 

 3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริมครูให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ให้สอดคล้องกับบริบทด้านนักเรียน  
ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงข้ึน  นอกจากนี้ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาให้ครูมี
การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนและการน าวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด หรือ Best Practice มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ท่ีสามารถท าให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน
อย่างแท้จรงิ 
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 3.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

  3.3.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

  3.3.2 ส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ให้สอดคล้องกับ
บริบทด้านนักเรียน  ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น   

  3.3.3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้ครูทุกคนมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนา
ผู้เรียนและการน าวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด หรือ Best Practice มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   

  3.3.๕ สร้างภาคีเครอืข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่  2  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
2.1 ข้อมูลท่ัวไป 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตั้งอยู่เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 1 ถนนเทศบาล 11 ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง 
จั งหวัดตรั ง  รหัสไปรษณีย์  92170 โทรศัพท์ 0-7529-9033 โทรสาร 0-7529-9034 E-mail 
sawatschool@hotmail.com เว็บไซต์โรงเรียน http://www.srm.ac.th สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร 

ปีการศึกษา 256๒ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตราจา้ง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

2 42 2 5 4 ๕ 
 

  2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

      

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 - 
2. คณิตศาสตร์ ๖ 18 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11 18 
4. ภาษาไทย 7 18 
5. ภาษาตา่งประเทศ 8 18 
6. สังคมศึกษา 5 18 
7. การงานอาชีพ 3 18 
8. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 3 18 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 18 
10. แนะแนว และการวัดผลทางการศึกษา 2 18 
11. อื่นๆ 2 18 

รวม 52 18 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน 

ต่ ากว่าปรญิญาตร ี 8 
ปริญญาตร ี 29 
ปริญญาโท 23 
ปริญญาเอก 0 

http://www.srm.ac.th/
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2.3 ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรยีนปีการศึกษา  256๒  รวม ๙๐๐ คน (ข้อมูล ณ วนัท่ี 12  มิถุนายน  256๒) 

ระดับช้ันเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ทั้งส้ิน 

จ านวนห้อง 6 5 5 ๓ 4 4 27 
เพศ ชาย 1๐๐         1๐๙ 66 37 29 3๐ 371 

หญิง 124 8๙ 82 81 76 77 529 
รวม 224 198 148 118 105 107 900 

เฉล่ียต่อห้อง 37 40 30 40 26 27 33 
 
2.4 ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2  ข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ปีการศึกษา  256๒ 

 
  

วิชา 
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้เกรด 2 ข้ึนไป   

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ภาษาไทย 70.45 68.63 62.26 88.10 94.83 96.30 80.09 

คณิตศาสตร์ 80.10 69.01 60.14 81.67 93.32 82.30 77.75 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 82.11 89.07 87.01 87.85 94.68 96.47 89.53 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 87.30 79.40 95.51 90.61 98.39 98.65 91.64 

ภาษาต่างประเทศ 87.93 78.02 83.86 79.66 85.31 92.69 84.57 

สุขศึกษาและพลศึกษา 95.69 86.63 98.13 100 99.01 100 96.57 

ศิลปะ 88.19 87.83 90.23 84.48 93.60 100 90.72 

การงานอาชีพ 86.41 86.13 80.60 96.05 97.15 94.20 90.09 

เกรดเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 84.77 80.59 82.21 88.55 94.53 95.07 87.62 
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ตารางแสดงเกรดเฉล่ียของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256๒ 

 
  

วิชา 
เกรดเฉลี่ย   

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ภาษาไทย 2.37 2.48 2.71 2.83 2.99 3.15 2.75 

คณิตศาสตร์ 2.77 2.04 2.09 2.70 3.24 2.96 2.63 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.72 3.06 2.74 2.79 3.04 3.15 2.92 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.86 2.78 3.55 3.01 3.21 3.29 3.05 

ภาษาต่างประเทศ 2.90 2.59 2.62 2.62 2.77 3.14 2.77 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2.74 3.23 3.47 3.47 3.73 3.93 3.43 

ศิลปะ 2.89 2.95 3.00 2.84 3.04 3.37 3.02 

การงานอาชีพ 2.67 2.99 2.71 3.20 3.16 3.29 3.00 

เกรดเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.74 2.76 2.86 2.93 3.14 3.28 2.94 

 
2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 54.21 23.08 29.24 29.73 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 
           ๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๒  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 43.04 22.69 29.89 36.68 24.50 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
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 ๓) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 

 
กลุ่มสาระ 

 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผล 62 – 

ผล 61 ระดับ ร.ร. ระดับประเทศ ผลต่าง ระดับ ร.ร. ระดับประเทศ ผลต่าง 
ภาษาไทย 53.70 54.42 -0.72 54.21 55.14 -0.93 0.51 
คณิตศาสตร ์ 25.41 30.04 -4.63 23.08 26.73 -3.65 -2.33 
วิทยาศาสตร ์ 34.59 36.10 -1.51 29.24 30.07 -0.83 -5.35 
ภาษาอังกฤษ 26.77 29.45 -2.68 29.73 33.25 -3.52 2.96 

 
 4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

กลุ่มสาระ 
 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผล 62 – 
ผล 61 ระดับ ร.ร. ระดับประเทศ ผลต่าง ระดับ ร.ร. ระดับประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 42.73 47.31 -4.58 43.04 42.21 0.83 0.31 
คณิตศาสตร ์ 24.04 30.72 -6.68 22.69 25.41 -2.72 -1.35 
วิทยาศาสตร ์ 27.84 30.51 -2.67 29.89 29.20 0.69 2.05 
ภาษาอังกฤษ 24.99 31.41 -6.42 24.50 29.20 -4.70 -0.49 
สังคมศึกษา 31.31 35.16 -3.85 36.68 35.70 0.98 5.37 

 
2.๖ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท มีประชากรประมาณ 
18,900 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ มีโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส 17 โรงเรียน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 โรงเรียน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 1 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง สถานี
อนามัย 7 แห่ง สถานีต ารวจ 1 สถานี วัด 10 วัด ธนาคาร 3 ธนาคาร มีท่ีท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง    

อาชีพหลักของชุมชน คือ การท าเกษตรกรรมและรับจ้าง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเอื้อต่อการท า
เกษตรกรรม  โดยเฉพาะสวนยางพารา และการท านาข้าว เป็นต้น  ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือกลุ่มของชุมชนทอผ้านาหมื่นศรี กลุ่มการแสดง
มโนราห์พื้นบ้าน แหล่งท่องเท่ียวถ้ าช้างหาย วนอุทยานแห่งชาติน้ าตกกะช่อง สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง        
เขตห้ามล่าสัตว์คลองล าชาน  แหล่งอนุรักษ์ป่าสาคูท่ีบ้านเกาะปุด  วัดรัตนาภิมุข  วัดพุทธสิหิงค์  ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส าคัญของโรงเรียน 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือท าสวนยางพารา คิดเป็นร้อย
ละ 70 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.05 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  
84,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
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  3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาสของโรงเรียน 
 - ผู้น าชุมชนและส่วนราชการในอ าเภอนาโยงให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่างดี 

- ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลายและมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน 
- การเดินทางสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากอยู่ห่างจากตัวเมือง 10 กิโลเมตร 
- การติดต่อสื่อสารสะดวก มีความคล่องตัว 
- มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีความเพียงพอในการบริการนักเรียน 
ข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 - ผู้ปกครองมีรายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
รับจ้าง 

-  สภาพครอบครัวของนักเรียนบางส่วนเป็นครอบครัวแตกแยกอันเนื่องมาจากการหย่าร้าง 
การตายจากกัน การละท้ิง การแยกกันอยู่ ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาครอบครัว 

 
2.๗ โครงสรา้งหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุขจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 โครงสร้างเวลาเรียน   เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดในภาพรวม เวลาเรียนของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระท่ีเป็นเวลาเรียนพื้นฐาน  เวลาเรียนเพิ่มเติม และเวลาในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จ าแนกแต่ละชั้นปี  
 โครงสร้างหลักสูตรช้ันปี  เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน  
รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละชั้นปี 

การจัดเวลาเรยีน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนข้ันต่ าระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้  

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  
2. มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต 
3. ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  

มีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อ
ภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรยีนระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 

กลุ่มสาระการเรยีนรู/้ 
กิจกรรม 

เวลาเรยีน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 320 (8 นก.) 

o ประวัติศาสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม   

   จริยธรรม 
    

o หน้าท่ีพลเมอืง  
วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชวีิตในสงัคม 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
    ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
    การงานอาชีพและ 

     เทคโนโลยี 
80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ 120   
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120  
 (3 นก.) 

240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรยีน (พ้ืนฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 

 รายวิชาเพิม่เติม ปีละไม่เกิน 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนักเรียน 

-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
-  ชุมนุม 

120 120 120 360 

o กิจกรรมเพือ่สังคมและ
สาธารณประโยชน ์     

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรยีนท้ังหมด ไม่เกิน 1,200 ช่ัวโมง/ปี 
รวม 3 ปี 

ไม่น้อยกว่า   3,600 ชั่วโมง 
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ส่วนที่ 3    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับดี  

ประเด็นพิจารณา 
ผลการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขยีน การส่ือสารและการคดิค านวณ      

1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นและแกป้ัญหา  

     

1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      

1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      

1.6 ผู้เรียนมีรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชพี      

1.7 ผู้เรียนมีคณุลักษณะและค่านยิมทีด่ีตามที่สถานศกึษา      

1.8 ผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย      

1.9 ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      

1.10 ผู้เรยีนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม      

รวมคะแนน 35.00 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ด ี 3.50 
กระบวนการพฒันา 
ข้ันวางแผน (P)  
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน/ควำมรับผิดชอบ 
2. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
3. ปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตรที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนท้ังด้ำนกำรเรียนและด้ำนคุณลักษณะ 
4. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินกิจกรรม 
ข้ันด าเนินงาน (D) 
1. ด ำเนินกิจกรรมตำมท่ีวำงแผนและปฏิทินท่ีก ำหนด เช่น 
   1.1 คัดกรองนักเรียนด้ำนกำรอ่ำนและจัดกิจกรรมค่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนเขียนตำมแนวทำง PISA และดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียนท่ีมีปัญหำอำ่นไม่คล่อง เขียนไม่คล่องดว้ยกำรจัดห้องเรียน Take Care Room 
   1.2 ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันท่ีฝึกทักษะกำรอ่ำน สือ่สำร  คิดค ำนวณ  
   1.3 จัดกิจกรรมเรียนรู้ทำงภำษำเพือ่กำรสือ่สำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม (วันตรษุจีน วัน
คริสต์มำส วันวำเลนไทน์) 
   1.4 ส่งเสริมทักษะกำรคิดวเิครำะห์ คิดอย่ำงมีวจิำรณญำณโดยใช้โครงงำนเป็นฐำน เชน่ ประกวด
โครงงำนคุณธรรม หนึ่งห้องเรียน หน่ึงควำมดี  โครงงำนอำชีพ  โครงงำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  STEM   
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   1.5 พัฒนำนักเรียนโดยกำรฝึกซ้อมเพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวชิำกำร 
   1.6 จัดหำสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อตอ่กำรเรียนกำรสอน เช่น  ห้องสมุดดิจิตอล (E-book)  กระดำน Active 
board  ทีวีดิจิตอล 
   1.7 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นทักษะกำรปฏิบตัิด้วยคอมพวิเตอร์ เช่น กำรค้นคว้ำด้วย Google 
กำรส่งงำนผำ่นอเีมลล์แชทไลน์  เฟสบุ๊ค  กำรสร้ำง Website และอื่น ๆ  
   1.8 กิจกรรมสอนเสริม (ตวิ) ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 คือ  
        1) ติวตำมตำรำงเรียนของนักเรียน 
       2) ติวในสัปดำห์ก่อนสอบ O-NET โดยวิทยำกรจำกภำยนอก 
        3) ติวนักเรียนตำมกลุม่เฉพำะวิชำท่ีถนัด 
   1.9 ทดสอบ Pre O-Net ท้ัง ม.3 และ ม.6และน ำผลกำรวเิครำะห์กำรทดสอบ Pre O-Net มำติวข้อสอบ
ให้กับนักเรียน ตำมมำตรฐำนตัวชีว้ัดท่ีต้องพัฒนำ 
   1.10 กิจกรรมแนะแนวศึกษำต่อให้กับชั้นมัธยมศึกษำปท่ีี 3 และ 6 
  1.11 กิจกรรมกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพื่อกำรมีงำนท ำให้กับนักเรียนรว่มกับสถำบนัอำชวีศึกษำ เช่น 
นักเรียนห้องเรยีนอำชีพ ม.1-3  เรียนวชิำเพิ่มเติมอำชีพท่ีวทิยำลัยสำรพัดช่ำงตรัง 
  1.12 จัดค่ำยเสริมสร้ำงคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
  1.13 คัดกรองสำรเสพติดนักเรียน ทุกภำคเรียน 
  1.14 รณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน 
   1.15 กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก 
  1.16 จัดกิจกรรมวันส ำคัญตำ่ง ๆ  
   1.17 กิจกรรม “พระสอนธรรมน ำสอบธรรมศึกษำ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก” 
   1.18 กิจกรรมโครงกำรโรงเรียนสจุริตโดยคณะกรรมกำรสภำนักเรยีน 
   1.19 กิจกรรมกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำนักเรียน 
  1.20 กิจกรรมกีฬำสีและกีฬำห้องเรียน 
  1.21 กิจกรรมค่ำยห้องเรียน SMT 
  1.22 ประเมินสมรรถภำพทำงร่ำงกำยของผู้เรยีน 
   1.23 กิจกรรมบูรณำกำรกำรเรยีนรู้สู่กำรปฏิบัต ิ
   1.24 กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต 
   1.25 กิจกรรมดนตรี/ว่ำยน้ ำ 
   1.26 เปิดโอกำสทำงกำรศึกษำโดยจัดห้องเรยีน Self-Study  กำรศึกษำออนไลน ์
   1.27 ด ำเนินโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
   1.28 ด ำเนินโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  โดยใช้กิจกรรมห้องเรยีนสีขำว
บูรณำกำรหอ้งเรียนคุณธรรม 
2. นักเรียนชั้น ม.3  ฝึกประสบกำรณ์วชิำชพี โครงกำรปิดเทอมเล็ก โปรเจ็คอำชพี ในชว่งปิดภำคเรียน 
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3. ร่วมกับชุมชน หน่วยงำนภำยนอกในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรแนะแนว กำรฝึกประสบกำรณ์เพื่อ
กำรมีงำนท ำ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ ร่วมกับสถำบันกำรทดสอบต่ำง ๆ ศูนย์กำรเรี ยนรู้ในชุมชน 
โรงพยำบำล ส ำนักงำนสำธำรณสุข   
4. จัดท ำ MOU กับสถำบันสำรพัดช่ำงตรัง เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ 
5. ร่วมเป็นเครือข่ำย สสวท.  โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ และโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
ตรัง 
6. ร่วมกับบริษัทอักษรเจริญทัศน์ในกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนเป็นเครื่องมือในกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำ
นักเรียน 
7. ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะชีวิตให้กับนักเรียน เช่น สถำนพินิจ  ส ำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ จ.ตรัง  ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ข้ันตรวจสอบ (C) 
1. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
2. ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน โดยกำรนิเทศและกำรประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนดว้ยกระบวนกำร PLC  
3. สรุปผล/รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
ข้ันปรบัปรุง (A) 

1. น ำผลกำรประเมิน ผลกำรทดสอบ และกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมมำเป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงและพัฒนำต่อไปโดยกำรประชุมผู้เกี่ยวข้อง ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกระบวนกำร PLC 
 
 ผลการด าเนินงาน 
1.ได้รับรำงวัลดีเด่นในกิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  ดังนี ้
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ม.1-ม.3 
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.4-ม.6 
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ม.4-ม.6 
- เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
- เหรียญทอง  ชนะเลิศ   กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 
- เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 
- เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี 2  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย ม.1-ม.3 
- เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี 2   กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
- เหรียญทอง  ชนะเลิศ    กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ม.1-ม.3 
- เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี 2   กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
- เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี 2   กำรแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 
- เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี 1   กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 
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- เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ ม.
1-ม.3 (เรียนรวม-ศิลปะ) 
2.ได้รับรำงวัลดีเด่นในกิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับภำค/
ชำติ ดังน้ี 
- เหรียญทอง  กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 
- เหรียญทอง  กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ม.1-ม.3 
3. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรำงวัลรองชมเชย ในกำรประกวดบทกวี งำนประเพณีลำกพระ  
จังหวัดตรัง 
4. ได้เป็นตัวแทนระดับภำคในกำรประกวดสวดมนต์หมู่ ท ำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับ
จังหวัดของคณะสงฆ์ ภำค 14 
5. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรรำงวัลควำมประพฤติของนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ท่ัวรำชอำณำจักร ครั้งท่ี 58 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 พุทธสมำคมแห่งประเทศไทย 
6. รำงวัลชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอลรุ่นอำยุ 15ปี ชำย รำยกำรคอซิมบ้ีเกมส์ 
7. รำงวัลชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชำยหำด 18 ปี ชำย ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภำคกีฬำนักเรียน
นักศึกษำท่ีสงขลำ 
8. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงำนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์ เพื่อ
กำรศึกษำตรัง 
9. เข้ำร่วมกำรแข่งขัน รำยกำรประกวดกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) และระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำตรัง 
10. รำงวัลชมเชย รำยกำรประกวดควำมสำมำรถด้ำนภำษำจีนครั้งท่ี 4 ในพื้นท่ีภำคใต้ระดับมัธยมศึกษำ
และระดับอุดมศึกษำ ณ สถำบันขงจื้อภูเก็ต 
11. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร คะแนนอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80  
12. นักเรียนผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำอยู่ระดับดี 
13. นักเรียนทุกคน ผ่ำนกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ เขียน อยู่ในระดับดี 
14. นักเรียนท่ีมีปัญหำ 0 ,ร , มส. และ มผ. ได้รับกำรแก้ปัญหำผลกำรเรียนตำมข้ันตอนกระบวนกำรวัดผล
และผ่ำนกำรวัดและประเมินผล 
15. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีท่ีเรียนในระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน  61 คน คิดเป็นร้อยละ 57.01 
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 2563) 
16. นักเรียนท่ีร่วมกันบ ำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
17. นักเรียนท่ีน ำมอเตอร์ไซค์มำโรงเรียนสวมหมวกกันน็อคทุกคน 
18. นักเรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ 
19. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิปไตย 
20. นักเรียนทุกคนผ่ำนกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
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21. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรมและห้องเรียนสีขำว 
22. นักเรียนทุกคนผ่ำนกำรสอบธรรมศึกษำ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก 
23. นักเรียนแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ (SMT) ได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ 
24. นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรประกวดบรรยำยธรรม ระดับจังหวัดตรัง ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
25. นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
26. นักเรียนชั้น ม.3 มีทักษะพื้นฐำนอำชีพจำกกำรฝึกประสบกำรณ์อำชีพ โครงกำรปิดเทอมเล็ก โปรเจ็ค
อำชีพ ในระหว่ำงปิดภำคเรียนและสำมำรถสร้ำงรำยได้สร้ำงอำชีพ 
จุดเด่น 
1. นักเรียนทุกคนให้ควำมร่วมมือและมีสว่นรว่มในกำรท ำกิจกรรมทุกกิจกรรม 
2. ครู บุคลำกร ผู้เก่ียวข้องใหค้วำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม 
3. ผู้ปกครอง ชุมชน  ยอมรับในผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
4. กำรปฏิบัติงำนทุกกิจกรรมเป็นระบบและเป็นข้ันตอนชัดเจน 
จุดควรพฒันา 
1. ปัญหำนักเรียนออกกกลำงคัน เนื่องจำกปัญหำครอบครวัและปญัหำอื่น ๆ  ซึ่งโรงเรียนได้ด ำเนินติดตำม 
และเยีย่มบ้ำนนักเรียน  เปิดโอกำสให้นักเรียนมีทำงเลอืกในกำรศึกษำต่อ โดยจัดหอ้งเรยีน  Self-Study  
กำรศึกษำออนไลน ์

 
มาตรฐานท่ี  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดี 
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5 4 3 2 1 
2.1 สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยวสิัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน 

     

2.2 สถำนศึกษำมีระบบบริกำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ           
2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผูเ้รียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

     

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรใหม้ีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ      
2.5 จัดสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อตอ่กำรจัดกำรเรียนรู้

อย่ำงมีคุณภำพ 
     

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู ้

     

รวมคะแนน 21.00 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ ดี 3.50 
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กระบวนการพฒันา 
ข้ันวางแผน(P) 
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำปี  2562 - 2565 
2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 
3. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
ข้ันด าเนินงาน(D) 
1.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 โดยสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำ 
2. ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครูและผู้เก่ียวข้อง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ (สื่อกำรเรียนกำรสอน)  
4. พัฒนำครูและบุคลำกรให้ได้มำตรฐำนทำงวิชำชีพ 
5. พัฒนำอำคำรสถำนท่ีท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำรเรียนกำรสอน 
6. พัฒนำหลักสูตร/แผนกำรเรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูเ้รียน ชุมชน 
7. ใช้ระบบกำรนิเทศกำรเรยีนกำรสอนหรือกำรเยี่ยมชัน้เรยีนแบบ 3D เพื่อชว่ยเหลือครผูู้สอนให้ค ำแนะน ำ
8. ใช้นวัตกรรมบัวสีเ่หล่ำ SAWAT Model ในระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน  
9. พัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรสำรสนเทศในโรงเรียนโดยใช้ระบบ e-School 
10. ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงำมสะดวกสบำยบรรยำกำศเอื้อตอ่กำรเรียนรู้ 
11. ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้ทันสมัยโดยน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำใช้ให้นักเรยีนได้สืบค้นข้อมูล
และเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยใช้ระบบ E-BOOK ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน
และค้นคว้ำ  
12. ประสำนควำมร่วมมือและสร้ำงภำคีเครอืข่ำยกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังภำครัฐและเอกชน ได้แก่ โรงเรียน
มหิดลวิทยำนุสรณ์  โรงเรียนวิทยำศำสตร์จฬุำภรณรำชวิทยำลัย ตรัง  วิทยำลยัสำรพัดช่ำงตรัง  วิทยำลัย
กำรอำชพีตรัง  ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  สถำนพินิจ  ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ จ.ตรัง  
โรงพยำบำล  สถำนีต ำรวจ บริษัทอักษรเจรญิทัศน์   
ข้ันตรวจสอบ(C)  
1.ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ  2562 – 2565 ตรวจสอบกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2.ตรวจสอบกำรจัดท ำและด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมระบบสำรสนเทศ ระบบ e-School และรำยงำนผลโครงกำร 
ข้ันปรบัปรุง(A) 
1.พัฒนำปรับปรุงโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนและบรรลเุป้ำหมำยของสถำนศึกษำ
ท่ีก ำหนด 
ผลการด าเนนิงาน 
1. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ, แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ 
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ประเด็นพิจารณา 
ผลการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
2. ครูทุกคนมีส่วนร่วมด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
3. สื่อ เทคโนโลยี งบประมำณเอือ้ต่อกำรจัดกิจกรรมพัฒนำวิชำกำร 
4. ผู้เรียนทุกคนมีโอกำสได้รบักำรพัฒนำด้ำนวชิำกำร ไดแ้ก่ กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  กำรจัด
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถตำมศักยภำพของผูเ้รียน 
5. กำรปฏิบัติงำนเป็นข้ันตอนและมีควำมชัดเจน เข้มแข็ง มีประสิทธภิำพมำกข้ึน 
6. โรงเรียนได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ในกำรประกวดนวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
7. โรงเรียนผำ่นกำรคัดเลอืกโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  ระดับเงิน  ในระดับ
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
8. ได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังภำครัฐและเอกชน 
จุดเด่น 
1. กำรส่งเสริม และสนับสนุนสื่อกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมยัและเอือ้ต่อกำรพัฒนำผูเ้รียน 
2. ครู บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและด ำเนินงำนกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร 
4. กำรมีส่วนรว่มกับภำคีเครอืข่ำย 
จุดควรพฒันา 
1. กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ   

ระดับคุณภาพ ดี 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
3.1 จัดกำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีิตได้ 

     

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อตอ่กำรเรียนรู้           
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชัน้เรยีนเชิงบวก      
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผูเ้รียน      
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู ้
     

รวมคะแนน 17.00 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ ดี 3.40 

กระบวนการพฒันา 
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ประเด็นพิจารณา 
ผลการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
ข้ันวางแผน (P)  
1. ประชุมชี้แจง ครู บุคลำกร ท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรด ำเนิน กิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะท ำงำนเป็นผู้รบัผิดชอบในกำรด ำเนนิ กิจกรรม 
3. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินกิจกรรม 
ข้ันด าเนินงาน (D) 
1. ปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตรวิชำเพิ่มเติมสอดคลอ้งกับควำมต้องกำร ควำมถนัดและศักยภำพของผู้เรยีน 
โดยยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
2. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั เปดิโอกำสให้ผูเ้รียนน ำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน 
3. จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำเพิ่มเติม  กิจกรรมบูรณำกำรทีใ่ห้ผู้เรยีนเลือกเรียนตำมควำมถนัดและควำม
สนใจ (ห้องเรยีนดนตรี กีฬำ ภำษำ อำชพี) 
4. จัดกิจกรรมบูรณำกำรกำรเรียนรู้รว่มกับชุมชนโดยนักเรยีนศึกษำแหล่งเรียนรูใ้นชุมชนและท้องถิ่น  
5. ประกวดหอ้งเรียนคุณธรรม ห้องเรียนสีขำว และพื้นที่รบัผิดชอบ 
6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ี 
7. ฝึกซ้อมนักเรียนในกำรแข่งขันทักษะวชิำกำร 
8. จัดท ำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
9. จัดกิจกรรมบริกำรวชิำกำรแก่ชุมชน  
10. จัดกิจกรรมบูรณำกำรกำรเรียนรู้โดยยึดโยงกลุ่มสำระตำมศักยภำพของผูเ้รียน 
11. ด ำเนินกำรด้ำนกำรวัดและประเมินผลอย่ำงเป็นขั้นตอนเป็นระบบ  กำรกรอกข้อมูล SGS กำรแก้ปัญหำ
ผลกำรเรียน 
12. ประกำศผลกำรเรียนนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ โดยใชร้ะบบ SGS และ e-School 
13. จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจรติเพื่อสร้ำงทักษะพืน้ฐำนในกำรมีงำนท ำและสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรยีน  เช่น โรง
ผลิตน้ ำ  เวทีคนเก่ง  
14. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ และใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และ
เทคโนโลยี (สะเต็มศึกษำ) 
15. จัดกิจกรรมเรียนรูภ้ำยนอกห้องเรียนโดยรว่มกับวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรัง ในกำรเรียนกำรสอน 
16. ใช้โครงงำนเป็นฐำนในกำรท ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน (ยวุกำชำด) 
17. ด ำเนินโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรยีน 
18. นักเรียนชั้น ม.ต้น ห้องอำชีพ ได้เรียนรู้โดยตรงจำกวิทยำลัยสำรพัดช่ำง ตรัง โดยจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัตจิรงิและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
19. จัดสื่อห้องสมุดดิจิตอลเปน็ E-book ในกำรศึกษำค้นคว้ำ และสื่อที่ทันสมัยในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
20. จัดห้องเรยีน Take Care Room เพื่อแก้ปัญหำนักเรียนอ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คลอ่ง 
ข้ันตรวจสอบ (C) 
1. นิเทศติดตำมในกระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ  
2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
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ประเด็นพิจารณา 
ผลการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
ข้ันปรบัปรุง (A) 
น ำผลกำรประเมิน ผลกำรทดสอบ และกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมมำเป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงและพัฒนำต่อไปโดยกำรประชุมผู้เกี่ยวข้อง ทุกคนมีส่วนรว่มด้วยกระบวนกำร PLC 
 
 ผลการด าเนินงาน 
1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรห้องเรียนคุณธรรม ห้องเรียนสีขำว 
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนดีข้ึน 
3. นักเรียนมีท่ีเรียนในกำรศึกษำต่อ ท้ัง ม.3 และ ม.6  ร้อยละ 90 
4. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ในห้องเรียน 
5. ครู นักเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย 
6. นักเรียนทุกคนได้เลือกวิชำเพิ่มเติมควำมถนัดและควำมสนใจ 
7. นักเรียนได้รับกำรฝึกซ้อมในกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร ตำมควำมถนัดของผู้เรียน 
8. นักเรียนเรียนรวมมีโอกำสท ำกิจกรรมเหมือนกับนักเรียนปกติ 
9. ครู นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น 
10. ชุมชนใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
11. โรงเรียนให้บริกำรชุมชนในเรื่องของดนตรี ศิลปะ และนำฏศิลป์ 
12. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวัดและประเมินผลเป็นระบบ 
13. ผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือในกำรวัดผลประเมินผลของนักเรียน 
14. นักเรียนมีทักษะพื้นฐำนในกำรมีงำนท ำและสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียนจำกกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
15. นักเรียนห้องเรียน Take Care Room ได้พัฒนำกำรอำ่นเขียน 
16. นักเรียนมีปัญหำพฤติกรรมได้มีโอกำสในกำรเรียนระบบ Self-Study 
17. จำกกำรด ำเนินงำนรเิริ่มสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน นกัเรียนได้ศึกษำเรียนรูจ้ำกกำรลงมือปฏิบัติจริง 
สถำนท่ีจริง  และสำมำรถสรำ้งรำยได้ระหว่ำงเรียน 
18. นักเรียนมีทักษะพื้นฐำนอำชพีจำกกำรฝึกประสบกำรณ์อำชีพ โครงกำรปิดเทอมเลก็ โปรเจ็คอำชพี 
จุดเด่น 
1. ครู บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม 
2. ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกผู้ปกครอง และชุมชน 
3. พัฒนำผู้เรยีนตำมศักยภำพ ควำมถนัดจนสำมำรถศึกษำต่อและประกอบอำชีพได้ 
 
จุดควรพฒันา 
1. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเน้นกระบวนกำร Active Learning 

 
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม   ระดบัคุณภาพ  ด ี
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ส่วนที่  4  ภาคผนวก 
 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานโดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2561 ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   
ปีการศึกษา 2562 

 แบบก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนโดยอิงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด สพม.๑๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 แบบประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๒ 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบั ติ เ ก่ี ยว กับการประ กัน คุณภาพภายในระดับการ ศึกษา ข้ันพื้ นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี 6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขได้ด าเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒56๒ 
 

 
  

 
           (นายติระ ไกรเทพ)             (นายสมโชค พุทธรักษ)์ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดิร์ตันาภิมุข      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   35 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนสวัสดิร์ัตนาภิมุข 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผูเ้รียน 
     ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ  
     ๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
     ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
     ๔) มีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
     ๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชพี 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
     ๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
     ๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
     ๓) กำรยอมรับท่ีจะอยู่รว่มกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
     ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม                   
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและจัดการ 
     ๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
     ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
     ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวชิำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรยีนรอบด้ำน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
     ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
     ๒.๕ จัดสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมท่ีเอื้อตอ่กำรจัดและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
     ๓.๑ จัดกำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตได้ 
     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อตอ่กำรเรียนรู้ 
     ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรยีนเชิงบวก  
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผูเ้รียน 
     ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนำและปรับปรงุกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา / ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ  

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรยีนร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะในการคิดค านวณ 
 

2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
 

4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะในการคิดวเิคราะห์ และคิดอย่างมีวจิารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

5. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

6. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

7. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 
8. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 
9. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 
10. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับ 2 ข้ึนไป 
11. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 
12. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่
ในระดับ 2 ข้ึนไป 
13. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดบั 2 
ข้ึนไป 
14. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ อยูใ่นระดับ 
2 ข้ึนไป 
15. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี อยูใ่น
ระดับ 2 ข้ึนไป 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา / ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทศัน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคลอ้งกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรฐับาล แผนการศึกษาแห่งชาติ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

2.โรงเรยีนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจนมีประสิทธิภาพโดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่าย 
 

3. ด าเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเน้น
คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

3. โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการดว้ยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรยีน     
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

4. ครูและบุคลากรรอ้ยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ตรงตาม
ความต้องการสามารถน ามาใช้ในการพัฒนางาน 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชพี 
 

16. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

 
17. ผู้เรียนร้อยละ ๘0 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ อยู่ในระดับดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

18. ผู้เรียนร้อยละ 100 รักและมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนรว่มในการ
อนุรักษ์ประเพณใีนท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย  

 
3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 

19. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถอยู่รว่มกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจติ
สังคม 

20. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีเหมาะสมแต่ละช่วงวัย ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
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5. จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดและการ
จัดการเรียนรู ้

5. โรงเรียนมีจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้
 

6. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมและเป็นระบบ 

 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา / ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
 

1. ครูร้อยละ ๙0 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ตอ่การ
เรียนรู ้
 

2. ครูร้อยละ ๑๐0 ผลิต จัดหา และใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้  

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  

3. ครูร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้
ภายในหอ้งเรียนใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้  
 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อย่างเปน็ระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

4. ครูร้อยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ โดยใชเ้ครื่องมือและ
วิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสม และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

5. ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
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ค าสั่งโรงเรียนสวัสดิร์ัตนาภมิุข ท่ี 055 / 256๓ 
เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 256๒  
................................................................................................ 

               การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และเป็น
กระบวนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
รอบ 4 ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังนี้ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้ด าเนินการตามกรอบและแนวทางของ
กระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
หรือรายงานประจ าปี (SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อไป เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 39 วรรค 1 
ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ ดังนี ้
   1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ประกอบดว้ย 
      1.1 นายติระ  ไกรเทพ   ประธานกรรมการ 
     1.2 นางสาวสมร  จันทร์รัตน ์  รองประธานกรรมการ 
  1.3 นายสมพงษ ์ เกิดรักษ ์  กรรมการ 
  1.4 นางจุติตา  สุวรรณกิจ  กรรมการ 
  1.5 นางสุพัตรา  ไข่รักษ์   กรรมการ 
  1.6 นางสาวนิรมล นิลพัฒน ์  กรรมการ 
  1.7 นายพิฐพิงศ ์ ยวงใย   กรรมการ 
  1.8 นายธิต ิ  แกล้วกล้า  กรรมการ 
  ๑.๙ นางสาวเกศินี เนาสวุรรณ ์  กรรมการ 
  1.๑๐ นายคมกฤษณ ์ สุขศรีเพ็ง  กรรมการ 
  1.1๑ นายพรศักดิ ์ หนูวงษ ์   กรรมการและเลขานุการ 
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 2. คณะกรรมการด าเนินงานตามข้ันตอนและกรอบมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๒ มีหน้าท่ี ศึกษากรอบมาตรฐาน ก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไรตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดเกณฑ์ระดับ
คุณภาพของประเด็นพิจารณา และด าเนินงานตามข้ันตอนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวม
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน ออกแบบเครื่องมือ และจัดท าข้อมูลตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
ประกอบด้วย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรยีน 
       นางสาวสมร  จันทร์รัตน ์  ประธานกรรมการ 
  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 
    1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
    ประกอบดว้ย 
    1) นายวรพงศ ์  จันทรสาร ประธานกรรมการ 
    2) นางสาวศิชัฏฌา จิตบุญ  กรรมการ  
    3) นางสาวมลลัดดา ทองย้อย กรรมการ 
    4) นางสุบงกช  ขุนชิต  กรรมการ 
    5) นายปฤษฎ์ศษิฏ ์ นาคช่วย  กรรมการ 
    6) นางกาญจนส์ิร ี แก้วสวน  กรรมการ 
    7) นางสาวพิชญา สีแก้ว  กรรมการ 
    8) นางณัฎฐิกานต์ ไกรเทพ  กรรมการและเลขานุการ 
    1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
    แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ประกอบดว้ย 
    1) นางณัฎฐิกานต์ ไกรเทพ  ประธานกรรมการ 

2) นางจุติตา  สุวรรณกิจ กรรมการ 
3) นางสาวเหมรัตน ์ สารวัตร  กรรมการ 
๔) นางสุพัตรา  ไข่รักษ์  กรรมการ 
๕) นายวิทวสั  พิสิฐจ านง กรรมการ 

    ๖) นางสาวพรรณอร ประเทศ  กรรมการ 
    ๗) นางสาวกาญจนา คงเอียด  กรรมการและเลขานุการ  
    1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประกอบดว้ย 
    1) นางอรสา  ธนกิติธรรม ประธานกรรมการ 
    2) นายวรพงศ ์  จันทรสาร กรรมการ 
    3) นายพิฐพิงศ ์  ยวงใย  กรรมการ 
    ๔) นายสุริยา  สารทิพย ์ กรรมการ 
    ๕) นายอนวุัฒน์  หยิกซ้าย กรรมการ 
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    ๖) นางสาวสุจินดา ชัยทอง  กรรมการและเลขานุการ  
    1.1.4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประกอบดว้ย 
    1) นางสาวเกศิน ี เนาสวุรรณ ์ ประธานกรรมการ 
    2) นางอารอบ  แสงหิรญั กรรมการ 
    ๓) นางมาดี   ศรนรายณ ์ กรรมการ 
    ๔) นางสาวกรษวิรรณ ์ แสงเสน  กรรมการ 
    ๕) นางสาวกุสุมา  แซ่ซ่ า  กรรมการ 
    ๖) นายสุริยา  สารทิพย ์ กรรมการและเลขานุการ 
    1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
    1) นางสาวศิริลักษณ ์ นิลละออ ประธานกรรมการ 
    2) นายจรัล  พวงเพชร กรรมการ 
    3) นางสาวกาญจนา คงเอียด  กรรมการ 
    4) นายปฤษฎิ์ศษิฏ ์ นาคช่วย  กรรมการ 
    5) นางสาวพรรณอร ประเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
    1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชพี ประกอบดว้ย 
    1) นางสาวจันทิมา กิตติปัญญโชต ิ ประธานกรรมการ 
    ๒) นายวุฒิชยั  แกล้วกล้า กรรมการ 
    ๓) นายธีรภาพ   สุขตาม  กรรมการ 
    ๔) นางนพรัตน ์  สุขมาก  กรรมการและเลขานุการ 
  1.2 คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ประกอบดว้ย 
    1) นายสมพงษ ์  เกิดรักษ ์ ประธานกรรมการ 
    ๒) นางสุขจิต  ศรีเปารยะ กรรมการ 
    ๓) นายกิตติชัย  ถินนา  กรรมการ 
    4) นางอัจฉรา  สร้อยทอง กรรมการและเลขานุการ 
    1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย ประกอบด้วย 
    1) นางบุณญพร   รักเดชะ  ประธานกรรมการ 
    2) นางมาด ี  ศรนรายณ ์ กรรมการ 
    3) นายกิตติชัย  ถินนา  กรรมการ 
    4) นายอิทธิกร  เกศรัต  กรรมการและเลขานุการ 
    1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูร่ว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ประกอบด้วย 
    1) นางนงคราญ  รัตนบุษยาพร ประธานกรรมการ 
    2) นายวิทวสั  พิสิฐจ านง กรรมการ 
    3) นางสุภาวด ี  เพ็งสุทธิ ์ กรรมการ 
    4) นางสาวศิชัฏฌา จิตรบุญ  กรรมการและเลขานุการ 
    1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม ประกอบดว้ย 
    1) นายธิต ิ  แกล้วกล้า ประธานกรรมการ 
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    2) นางนลิน ี  วงศ์วัฒนภักดี กรรมการ   
    3) นายธีรภาพ  สุขตาม  กรรมการ 
    4) นางสาวนุชาดา จันทร์มัด กรรมการ 
    ๕) นางสาวเสาวณีย์  พัดลม  กรรมการ 
    5) นายคมกฤษณ์ สุขศรีเพ็ง กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
        2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        2.3 ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
     และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
        2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 
        2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
     เรียนรู้ ประกอบด้วย 
        1) นายติระ  ไกรเทพ  ประธานกรรมการ 
       2) นางสาวสมร  จันทร์รัตน ์ รองประธานกรรมการ 
    3) นายสมพงษ ์  เกิดรักษ ์ กรรมการ 
    4) นางจุติตา  สุวรรณกิจ กรรมการ 
    5) นางสุพัตรา  ไข่รักษ์  กรรมการ 
    6) นางสาวนิรมล  นิลพัฒน ์ กรรมการ 
    7) นายพิฐพิงศ ์  ยวงใย  กรรมการ 
    8) นายธิต ิ  แกล้วกล้า กรรมการ 
    ๙) นางสาวเกศิน ี เนาสวุรรณ ์ กรรมการ 
    ๑๐) นายคมกฤษณ ์ สุขศรีเพ็ง กรรมการ 
    1๑) นางสาวจินดา หวานขัน กรรมการ 
    1๒) นายพรศักดิ ์ หนูวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
     
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
        3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
     ชีวิตได้ ประกอบดว้ย 
    1) นางนพรัตน ์  สุขมาก  ประธานกรรมการ 
    2) นายจิรานวุัฒน์ ชูยัง  กรรมการ 
    3) นายภูเบศ  ไทรงาม  กรรมการ 
    4) นายวุฒิชยั  แกล้วกล้า กรรมการ 
    5) นายสมพงษ ์  เกิดรักษ ์ กรรมการ 
    6) นางสาวนิรมล  นิลพัฒน ์ กรรมการและเลขานุการ 
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        3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู ้ประกอบดว้ย 
    1) นางสาวเกศน ี เนาสวุรรณ ์ ประธานกรรมการ 
    2) นางสาวสุจินดา ชัยทอง  กรรมการ 
    3) นางบุณญพร  รักเดชะ  กรรมการ 
    4) นายสุริยา  สารทิพย ์ กรรมการ 
    5) นายอนวุัฒน์  หยิกซ้าย กรรมการ 
    6) นางสุภาวด ี  เพ็งสุทธิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
        3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ประกอบดว้ย 
    1) นางสาวกาญจนา คงเอียด  ประธานกรรมการ 
    2) นางสาวเหมรัตน ์ สารวัตร  กรรมการ 
    3) นางนงคราญ  รัตนบุษยาพร กรรมการ 
    4) นายพิฐพิงษ ์  ยวงใย  กรรมการ 
    5) นางสาวจันทิมา กิตติปัญญโชต ิ กรรมการ 
    6) นายธีรภาพ  สุขตาม  กรรมการ 
    7) นายคมกฤษณ์ สุขศรีเพ็ง กรรมการ 
    ๘) นายอิทธิกร  เกศรัต  กรรมการ 
    ๙) นางอัจฉรา  สร้อยทอง กรรมการและเลขานุการ 
        3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
     ประกอบด้วย 
    1) นางศิริลักษณ ์ นิลละออ ประธานกรรมการ 
    2) นางสาวศิชัฏฌา จิตรบุญ  กรรมการ 
    3) นางสุภาวด ี  เพ็งสุทธิ ์ กรรมการ 
    4) นางสาวนิรมล  นิลพัฒน ์ กรรมการ 
    5) นายจรัล  พวงเพชร กรรมการและเลขานุการ 
        3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการ 
     จัดการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 
    1) นายจรัล  พวงเพชร ประธานกรรมการ 
    2) นางศิริลักษณ ์ นิลละออ กรรมการ 
    3) นางสาวพรรณอร ประเทศ  กรรมการ 
    4) นายปฤษฎ์ศษิฏ ์ นาคช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
 3. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูล จัดเก็บและจัดเตรียมเอกสาร มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บ
เอกสาร ร่องรอย หลักฐาน ตามกรอบมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
    1) นางสาวสมร  จันทร์รัตน ์ ประธานกรรมการ 
    2) นางณัฏฐิกานต์ ไกรเทพ  กรรมการ 
    3) นางสาวกาญจนา คงเอียด  กรรมการ 
    4) นางสาวสุจินดา ชัยทอง  กรรมการ 
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    5) นายสุริยา  สารทิพย ์ กรรมการ 
    6) นางสาวพรรณอร ประเทศ  กรรมการ 
    7) นางสาวเหมรัตน ์ สารวัตร  กรรมการ 
    8) นางบุณญพร  รักเดชะ  กรรมการ 
    9) นางสาวศิชัฏฌา จิตรบุญ  กรรมการ 
    10) นายคมกฤษณ ์ สุขศรีเพ็ง กรรมการ 
    11) นายจรลั  พวงเพชร กรรมการ 
    12) นายปฤษฎ์ศษิฏ ์ นาคช่วย  กรรมการ 
    13) นางอัจฉรา  สร้อยทอง กรรมการ 
    14) นางสุภาวด ี  เพ็งสุทธิ ์ กรรมการ 
    15) นางสาวนิรมล นิลพัฒน ์ กรรมการ 
    ๑๖) นายอิทธิกร  เกศรัต  กรรมการ 
    17) นางนลิน ี  วงศ์วัฒนภักดี กรรมการ 
    1๘) นายพรศักดิ ์ หนูวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 4. คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงาน มีหนา้ที่ ติดตาม สรุปผลการประเมิน
ตามกรอบมาตรฐาน 3 มาตรฐาน และจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ประกอบด้วย 
        1) นายติระ  ไกรเทพ  ประธานกรรมการ 
       2) นางสาวสมร  จันทร์รัตน ์ รองประธานกรรมการ 
    3) นายสมพงษ ์  เกิดรักษ ์ กรรมการ 
    4) นางจุติตา   สุวรรณกิจ กรรมการ 
    5) นางสุพัตรา  ไข่รักษ์  กรรมการ 
    6) นายจรัล  พวงเพชร กรรมการ 
    7) นางสาวกาญจนา คงเอียด  กรรมการ 
    8) นางศิริลักษณ ์ นิลละออ กรรมการ 
    9) นายพิฐพิงศ ์  ยวงใย  กรรมการ 
    10) นายธิต ิ  แกล้วกล้า กรรมการ 
    ๑๑) นางสาวเกศิน ี เนาสวุรรณ ์ กรรมการ 
    11) นายคมกฤษณ ์ สุขศรีเพ็ง กรรมการ 
    12) นายวรพงศ์  จันทรสาร กรรมการ 
    13) นางอรสา  ธนกิติธรรม กรรมการ 
    14) นางสาวจันทิมา กิตติปัญญโชต ิ กรรมการ 
    15) นางบุณญพร รักเดชะ  กรรมการ 
    16) นางสาวนงคราญ รัตนบุษยาพร กรรมการ 
    17) นางจินดา  หวานขัน กรรมการ 
    ๑๘) นางนลิน ี  วงศ์วัฒนภักดี กรรมการ 
    18) นายพรศักดิ ์ หนูวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
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                 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีอยา่งเต็มก าลังความสามารถ  เพือ่ให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  ราบรื่น  บรรลวุัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดตี่อทางราชการสืบไป 

               ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
 
                        สั่ง  ณ  วันท่ี   ๖   มีนาคม   พ.ศ. 256๓  
 
 
 
 

 
         (นายติระ   ไกรเทพ) 

                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดิร์ัตนาภิมุข 
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ค าสั่งโรงเรียนสวัสดิร์ัตนาภมิุข 
ท่ี  46 / ๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานโดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2561 ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภมิุข ปีการศึกษา 2562 

********************************* 

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการ
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ส าหรับ
ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  

          เพื่อให้การก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยอิงมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู และมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  อาศัย
อ านาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม  จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานโดยอิงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2561 ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2562  ดังนี ้
 
๑. นายติระ  ไกรเทพ   ผู้อ านวยการโรงเรียนสวสัดิ์รตันาภิมุข     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสมร จันทร์รัตน ์ รองผูอ้ านวยการโรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุข         รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนริมล  นิลพัฒน ์ หัวหน้าฝา่ยบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
๔. นายสมพงษ์  เกิดรักษ ์  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
๕. นางสุพัตรา  ไข่รักษ์  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานการเงนิและพสัด ุ   กรรมการ 
๖. นางจุติตา   สุวรรณกิจ  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
๗. นายพิฐพิงศ์  ยวงใย  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานแผนงานและนโยบาย  กรรมการ 
๘. นายคมกฤษณ์  สุขศรีเพ็ง หัวหน้าฝา่ยบริหารงานบริการอาคารสถานท่ี  กรรมการ 
๙. นางสาวเกศินี  เนาว์สวุรรณ์ หัวหน้าฝา่ยบริหารงานธุรการ    กรรมการ 
๑๐. นายธิติ  แกล้วกล้า  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานภาคีเครือข่ายและชุมชน  กรรมการ 
๑๑. นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย        กรรมการ 
๑๒. นายวรพงศ์  จันทรสาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์       กรรมการ 
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๑๓. นางอรสา   ธนกิติธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์        กรรมการ 
๑๔. นางบุณญพร  รักเดชะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษาฯ       กรรมการ 
๑๕. นางนพรัตน์   สุขมาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี กรรมการ 
๑๖. นายภูเบศ  ไทรงาม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ         กรรมการ 
๑๗. นายธิติ   แกล้วกล้า   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศึกษา                  กรรมการ 
๑๘. นางกาญจนส์ิรี   แก้วสวน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ     กรรมการ 
๑๙. นางศิริลักษณ์  นิลละออ หัวหน้างานวัดผล                            กรรมการ 
๒๐. นางสาวพรรณอร  ประเทศ หัวหน้างานหลักสูตร            กรรมการ 
๒๑. นายพรศักดิ ์  หนูวงษ ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการ มีหนา้ที่และด าเนินการจัดการตามขั้นตอนท่ีก าหนด ดังนี ้
 
 ๑.  วางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยอิงมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู และมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
 ๒.  จัดท าคู่มือการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยอิงมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
 ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท้ังด้าน
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู  
 ๔.  ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 ๕.  นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยอิง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู และมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑   
 ๖.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท้ัง
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และใช้ผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป 
          ๗.  รายงานผลนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนอืสถานศึกษา สาธารณชน 
และผูเ้ก่ียวข้อง 
 

 ท้ังนี้ ให้ผู้ ได้รับการแต่งตั้ งปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ                  
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๘  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

 
 
              ลงชื่อ  

  (นายติระ  ไกรเทพ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   49 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   50 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   51 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   52 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   53 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   54 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   55 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   56 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   57 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   58 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   59 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   60 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   61 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   62 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   63 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   64 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   65 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   66 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   67 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   68 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   69 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   70 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   71 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   72 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   73 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   74 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   75 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
Self Assessment Report - SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

  

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   76 
 

 


