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บทสรปุผูบริหาร 
 

ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน  ศรีรัตนวิทยา       
ที่อยู   ที่อยู ๑๓๕ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตําบลสะพุง อาํเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรสีะเกษ                 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  โทรศัพท ๐๔๕–๖๗๗๐๙๔  โทรสาร ๐๔๕–๗๗๐๙๔   
เปดสอนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ถึงระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
จํานวนนักเรียนทั้งหมด  1,337  คน  จําแนกเปน  ระดับชัน้ ม.ตน 724  คน  
      และระดับชั้น ม.ปลาย 613 คน 
 
๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ  ยอดเยี่ยม 
  
๒. หลักฐานสนบัสนนุ 
 
มาตรฐานที่  ๑  ดานคุณภาพของผูเรียน  :  ยอดเยี่ยม 

 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ไดดําเนินการประเมินตนเอง ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ตาม

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ไดประกาศใชในปการศึกษา 2562 ซึ่งจากการประเมินตนเองพบวา  
1) ดานความสามารถในการอาน เขียน สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศที่สอง (ภาษาจีน) 
และความสามารถในการคิดคํานวณ ผลการประเมินเฉลี่ยรวมในระดับดีขึ้นไปรอยละ 70.01 ระดับคุณภาพดี
เลิศ 2) ดานความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแกปญหาในสถานการณตางๆ โดยประเมินจาก ผูเรียนผานการประเมินการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และแกปญหา ในระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินรอยละ 78.65 
ระดับคุณภาพดีเลิศ ๓) ดานความสามารถในการสรางนวัตกรรมในวิชาวิทยาการคํานวณและวิชา IS โดยวัด
จากผูเรียนผานการประเมินการนําเสนอแนวคิดในการสรางนวัตกรรมอยางสรางสรรค โดยใชเทคโนโลยี    
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได อยางเหมาะสม ปลอดภัยผลการประเมินทั้งสองในระดับดีขึ้น
ไปรอยละ 86.99 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ๔) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ใชสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  มีจริยธรรมและทักษะการใช   สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู  การสื่อสารและการดําเนินชีวิตของ 
ผลการประเมินความสามารถในระดับดีขึ้นไปรอยละ 80.41 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ๕) ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ย  ๘ กลุม ผลการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไปรอยละ 68.83 ระดับคุณภาพด ี เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี
ขึ้นไปรอยละปการศึกษา 2561 (66.57) มีคาพัฒนาขึ้นรอยละ 2.26  ผลคะแนนทดสอบระดับชาติ        
(O-NET) ม. 3 และ ม. 6 ปการศึกษา 2562 มีผูเรียนที่มีคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยางนอย 
1 สาระ คิดเปนรอยละ 66.02ระดับคุณภาพด ี สูงกวาคาเปาหมายรอยละ 49 ที่ตั้งไว  
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สวนคาคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น คาเปาหมายที่ไดตั้งไวคือรอยละ 40 (2 ใน 5 กลุมสาระที่มีการสอบ) มี
คะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น พบวาเปนไปตามเปาหมาย คือ สาระภาษาอังกฤษระดับ ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น          
ปการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย 26.17 ปการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 28.73 เพิ่มขึ้น 2.56   และอีก
หนึ่งวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคือ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ปการศึกษา 2561 คะแนน
เฉลี่ย 33.87 ปการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 34.02 เพิ่มขึ้น 0.14  ผลการประเมินโดยรวม ระดับ
คุณภาพด ี ๖) ดานความรู ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ โรงเรียนศรีรัตนวิทยาไดจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดเขารวมเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดมี ความรู ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
โดยไดจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการของทุกกลุมสาระการเรียนรู ผลการประเมินความรู ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติที่ดีตองานอาชีพในระดับดีขึ้นไปรอยละ 85.94 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม    ซึ่งผลเหลานี้เกิดจาก 
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา มีโครงการ/ กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูที่หลากหลาย อีกทั้งยังไดรับ
ความรวมมือ จากบุคลากรในโรงเรียน ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน ที่ไดมีสวนรวม
และใหการสนับสนุน ทั้งงบประมาณ บุคลากร จนทําใหนักเรียนไดรับรางวัลดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
มากมาย ไมวาจะเปนระดับจังหวัด  เขตพื้นที่ และระดับชาติ สงผลให การประเมินตนเองโดยรวม ในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โรงเรียนศรีรัตนวิทยาพบวา อยูในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่ง
เปนไปคาเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไว 
 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
จากการประเมินตนเองพบวา ๑) ดานคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา ประเมินจาก

คุณลักษณะอันพึงประสงค  8 ประการ  ตามหลักสูตรปการศึกษา 2562 ผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป
รอยละ 86.24 และรายงานโครงการสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนมีคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สังเกต
พฤติกรรมที่สะทอนคณุลักษณะและคานิยมของผูเรียนตามที่สถานศึกษากําหนด เชน การเขาแถว  การแสดง
ความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว ฯ การแสดงออกทางวัฒนธรรมอันดีของสังคม รอยละ 95.41 
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 2) ดานความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ประเมินจากการที่ผูเรียนเขารวม
กิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย วัฒนธรรม ประเพณี งานเทศกาลขาวโพดหวานของ
ดีศรีรัตนะ การรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  ผลการประเมินรอยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
3) ดานการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ประเมินจาก ผูเรียนที่ผานการประเมิน
พฤติกรรมผูเรียนตามระเบียบของโรงเรียนและความสําเร็จของการจัดกิจกรรมโดยสภานักเรียนงดงาม  ผลการ
ประเมินรอยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 4) ดานสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ประเมินจากผูเรียน
มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑอายแุละผูเรียนผานการประเมินสุขภาวะทางจิตโดยกระทรวงสาธารณสุข ความ
ฉลาดทางอารมณ สุนทรียทางศิลปะ  ดนตรี กีฬา นาฏศิลป และการปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
อบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง ปญหาทางเพศ SDQ ผลการประเมินผูเรียนมี
น้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑอายแุละสุขภาวะทางจิตปกติ   รอยละ 86.81 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   จากการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนทัง้ 4  ดาน พบวานักเรียนโรงเรยีนศรีรตันวิทยา มีผลการประเมิน 
อยูในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่งผลเหลานี้ เกิดจากการสงเสริม สนับสนุนจากหลายฝาย ไมวาจะ
เปนผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน โรงเรียนยังไดจัดโครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนใหเปนบุคคลที่สมบูรณ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนพลโลก และเปนบุคคลแหงศตวรรษที่ 21 และ
จากการดําเนินการดังกลาว  สงผลใหผูเรียนมีผลงานและรางวัลเปนที่ประจักษมากมาย ไมวาจะเปนระดับ
จังหวัด  เขตพื้นที่ และระดับชาติ  
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   :   ยอดเยี่ยม 
 
จากการประเมินตนเองพบวา 1) โรงเรียนมี การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ สอดคลอง 

กับเอกลักษณ เช่ือมโยงไปสู เปาประสงค  กลยุทธองคกรที่รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและประเทศ 
อยางชัดเจน โดยปรากฏใน แผนกลยุทธระยะ 3 ป แผนปฏิบัติการประจําป มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  2)โรงเรียนศรีรัตนวิทยามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม มีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิงระบบ   
มีคานิยมที่ยึดถือปฏิบัติรวมกัน โดยกําหนดใหเปนองคประกอบสําคัญในการวัดประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือที่เรียกวา SIRAT Model ซึ่งในรูปแบบดังกลาวยังประกอบดวยรูปแบบยอย คือ 
P D C A / PLC และ  AAR โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา จนไดรับรางวัลคุณภาพ เปนโรงเรียนที่ผานการ
ประเมินการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA ประจําปการศึกษา 2561 (โรงเรียน
มาตรฐานสากล) ใหไว ณ  วันที่ 23  กันยายน  2562 จากหลักการบริหารจัดการขางตน โรงเรียนจึงได
กําหนดมาตรฐานการศึกษา   เพื่อพัฒนาคุณภาพผู เรียน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน โครงการเพื่อ
ตอบสนองกลยุทธ การบริหารจดัการโดยทุกสวน ทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด แนวทางการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา เปดโอกาสใหผูมีสวนได   สวนเสียไดแสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของโรงเรียน และจากการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการทาง
การศึกษาของโรงเรียนในปการศึกษา 2562 พบวามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และจากผล
ดังกลาวยังสะทอนไปถึงโรงเรียนไดใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา มีการกําหนดคณะกรรมการรับผิดชอบ และมีแผนการดําเนินงานเปนลายลักษณ
อักษร จัดทํามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคลองกับมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัด มีการ
ดําเนินการพัฒนาไปสูมาตรฐานที่กําหนด มีการประเมินคุณภาพภายใน  และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนประจําปการศึกษา เผยแพรตอสาธารณชน มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
ไปใชในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอยางตอเนื่องในทุกปการศึกษา  อีกทั้งโรงเรยีนยงัมี ระบบ
นิเทศ  กํากับติดตามที่แสดงถึง   ความกาวหนาของพันธกิจและเปาประสงค  การเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ซึ่งโรงเรียน มีแผนงาน/โครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนมีการกําหนดกรรมการผูรับผิดชอบ    มีปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ดําเนินงานการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกงาน ภายใต
โครงสรางการบริหาร มีบันทึกการรับการนิเทศภายใน แลวยังนําผลการนิเทศไปใชพัฒนาและเปดโอกาสใหผูมี
สวนเกี่ยวของมีสวนรวม โดยไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
/ กิจกรรม เพื่อสะทอนผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ของโครงการ / กิจกรรม ใหผูบริหาร
ทราบอยางตอเนื่องทุกโครงการที่ไดปฏิบัติ และจากผลการรายงานดังกลาว สามารถนํามาปรับใช และพัฒนา
ในปงบประมาณ และปการศึกษาตอไปเปนอยางด ี๓) ดานการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ    ทุกกลุมเปาหมาย โรงเรียนไดจัดใหมีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับ
กลุมศักยภาพผูเรียนที่หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวย ผูมี สวนเกี่ยวของทุกฝายและหลักสูตรผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา มีโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่ มีองคประกอบครบถวนและสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางฯ ตอบสนองเปาหมาย  วิสัยทัศนหรือจุดเนนของสถานศึกษา และมีการกําหนดเวลาเรียน
เหมาะสมกับระดับชั้น มีรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  ที่จัดในหลักสูตรมีการจัดลําดับเนื้อหา  และมี
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การบูรณาการสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่นสอดแทรกในรายวิชา มีแผนการเรียนที่หลากหลาย 
สอดคลองกับกลุมศักยภาพผูเรียน   ตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา มีการประเมินและการติดตามการใช
หลักสูตร ทุกกลุมสาระการเรียนรู และสรุปผลทุกภาคเรียน   มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกป
การศึกษา โดยมีหลักฐานสรุปผลการติดตามการใชหลักสูตร ผลการวิจัยในช้ันเรียนของครู  และโรงเรียนยังมี
ระบบงาน แนะแนวการศึกษา      แนะแนวอาชีพ   แนะแนวทักษะชีวิต มีการจัดทําระเบียนสะสมและแฟม
สะสมผลงาน ที่แสดงเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ (Career Path Portfolios) ของผูเรียนเปน
รายบุคคล ซึ่งการดําเนินการเหลานี้ เปนผลดี ใหกับผูเรียนไดรูตัวตนและแนวทางการดําเนินชีวิตของตนเอง  
สามารถเลือกเสนทางการประกอบอาชีพในอนาคตไดเปนอยางดี ๔) ดานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู และมีบันทึกขอมูลผลงานเชิงประจักษ ที่
เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรายภาคเรียน (SAR รายบุคคล) เสนอตอผูบริหารเมื่อสิ้นภาคเรียน โดย
โรงเรียนไดสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาครูและบุคลากรอยางเต็มที่ และสนับสนุนใหครูมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ ตามสาขาวิชาอยางตอเนื่อง กับครูทุกคนและทุกกลุมสาระการเรียนรู  มีการกํากับ ติดตาม 
ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาวิชาชีพครูเปนรายบุคคล (ID Plan) 
รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งปรากฏอยูในรายงานการไปราชการ อบรมสัมมนาของ
ครูในกลุมสาระการเรียนรู คําสั่งการไปราชการของครูและบุคลากรในโรงเรียน  ๕) ดานการจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวก จัดสภาพแวดลอม  แหลงเรียนรู หรือจัดทําผังบรเิวณโรงเรยีน (Master Plan) สะดวกพรอมใชงาน อยู
ในสภาพมั่นคง  ปลอดภัย เหมาะสม พรอมใชประโยชน และมีการติดตาม ตรวจสอบ การใชอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอมของโรงเรียน  มีการสํารวจความพึงพอใจจากผูที่เกี่ยวของและมีการสรุปประเมินผล 
รายงานการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทุกภาคเรียน  และโรงเรียนยังจัดใหมีหองเรียน  
หองปฏิบัติการ  หองสืบคนความรู ที่นําระบบเทคโนโลยีเพื่อการเขาถึงความรู   มีแหลงเรียนรูครบ   ทุกกลุม
สาระการเรียนรู มีหองน้ํา โรงอาหาร หองประชุม หองสมุด ที่สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงามมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูพอเพียงกับจํานวนผูเรียนและอยูในสภาพการใชงานไดดี มีสภาพแวดลอม
สวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูที่แสดงถึงกรณีศึกษาตามศาสตรของ
พระราชา ๖) ดานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู และผูเรียน โดย
เห็นไดจากแผนการจัดการเรียนรูที่มีขั้นตอนการใชสื่อ เทคโนโลยี ของครู และมีการบันทึกการใชสื่อเชิง
ประจักษ   บันทึกหลังแผน รายงานการใชสื่อ และจากการประเมินตนเองพบวา ครูใชสื่อ เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรูรอยละ 81.82 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และโรงเรียนยังมีระบบบริหารขอมูลสารสนเทศ
ถูกตองเปนปจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยง สอดคลองกันขององคกรทั้งภายในและภายนอก  โรงเรียนสามารถ
สืบคนขอมูลยอนหลังไดอยางสะดวก และรวดเร็วทันสมัย มีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและ
เปนปจจุบัน  จากการประเมินคุณภาพภายในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  จากการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาปการศึกษา 2562 ในดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ใน 6 ประเด็นพิจารณา 
พบวา โดยรวมโรงเรียนศรีรัตนวิทยา มีผลการประเมินอยูในระดับ 5 EXCELLENT  (ยอดเยี่ยม)   
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :   ยอดเยี่ยม 
 
จากการประเมินตนเองพบวา 1) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตครูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ  Active Learning ตามแผนการ
จัดการเรียนรู  โดยสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมตามความถนัดและความสนใจ ดังปรากฏในการเรียน
วิชา IS ที่ผูเรียนสามารถนําเสนอ และสรุปองคความรูจากการคนควาดวยตนเองอยางเปนรูปธรรม  รวมทั้ง
รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปราย แกปญหา  ทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปน แกปญหาเปน คิดอยางรอบคอบมี
เหตุผล มีวิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการคิดวิเคราะหที่จะเลือกรับและ
ปฏิเสธขอมูล ขาวสารตางๆ ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นออกไดอยางชัดเจนและมี 
เหตุผลอันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวัน ๒) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ
การเรียนรู   ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการรวมกันกับกลุมสาระตางๆ  และมีบันทึกการใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการเชิญวิทยากรภายนอก
มาใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ซึ่งเปนการ
กระตุนและสงเสริมใหผูเรยีนรักการประกอบอาชีพ ผูเรียนเจตคติที่ดีตอการศึกษาตอและการประกอบอาชีพใน
อนาคต  มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนความรูอยางเหมาะสม ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิ
บวก   ครูเปนผูวางแผนและกระบวนการสงเสรมิทั้งทางดานกายภาพ จิตวิทยา และสังคม ตองเปนผูชางสังเกต
วานักเรียนมีความตองการพื้นฐานในระดับใด และพยายามชวยเหลือตอบสนองความตองการของนักเรียน ให
ความเปนอิสระและเสร ีรวมทั้งจดับรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อ  ตอการเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ
รูจักตนเอง ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นตอการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูผูสอนทุกกลุม
สาระการเรียนรู แลวนําผลมาสะทอนขอดี ขอเสีย จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา เพื่อใหตรงความตองการของ
ผูเรียน ๔)  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ครูพัฒนา วิธีการวัดผล
และประเมินผลในรูปแบบตางๆ ใหสอดคลองกับการเรียนรูตามสภาพจริง ของผูเรียน ทําใหนักเรียนมีความ
ตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น ติดตามนักเรียนที่มีปญหาในการเรียน ผานครูที่ปรึกษา ผานระบบออนไลน  เชน  Line, 
Facebook,  e – mail ระบบ sgs บนเวบไซต sirat.ac.th และเจาหนาที่วัดผลและแจงผูปกครองรวมกัน
แกปญหา มีการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งเปนการนําผลมาพัฒนาผูเรียน ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
ปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ครูมีกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ : PLC และ
กิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน AAR นําขอมูลมารวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นผานการวิจัยนวัตกรรมในช้ันเรียน จากการประเมินตนเอง ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใน ๕ ประเด็นพิจารณา พบวาผลการประเมินอยูในระดับ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  
ซึ่งเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดไวใน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปการศึกษา 2562 
 
๓. แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสูงขึ้น  
 ๓.๑ แผนพัฒนาลําดับที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเต็มศักยภาพตามระดับมาตรฐานสากลเพิ่มขีด 
                                            ความสามารถในการแขงขัน 

๓.๒ แผนพัฒนาลําดับที่ ๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ สงเสริมโอกาส           
                               ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
๓.3 แผนพัฒนาลําดับที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 



ฉ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  สถานศึกษามีภาระหนาที่จะตองดําเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่กําหนดไวชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ใหสถานศึกษา 
มีการจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป   
 ดังนั้นโรงเรียนศรีรัตนวิทยา   จึงไดดําเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดไดแนวปฏิบัติ  พรอมทั้งไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนไดดําเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษา        
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถานศึกษา   
ไดใหความเห็นชอบและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว 

 

    

                          (นายสุนัย  ใจเปน) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                            โรงเรียนศรรีัตนวิทยา 

                                                       วัน  9  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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คํานํา 
 
 การปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ไดใหความสําคัญการนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยกําหนดให
สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดฯ  ตลอดทัง้เพีอ่รองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น โรงเรียนศรรีัตนวิทยา ไดดําเนินการตามหลักการของกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
ทุกปการศึกษาและไดจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใชขอมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา และผูทีเ่กี่ยวของ  
วัตถุประสงค เพื่อเปนฐานขอมลูสําหรบัสถานศึกษานําไปจัดทําแผนปฏิบัตกิารในปตอไปและเปนฐานขอมูล
สําหรับเขตพื้นที่นําไปใชประโยชน รายงานหนวยงานตนสงักัด และประเมินผล และตรวจสอบ คุณภาพภายใน
สถานศึกษา และเปนฐานขอมูลสําหรับใชรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตามลําดบัตอไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกทานไว  ณ   โอกาสนี้ที่ใหความรวมมอืใน
การจัดทํารายงานครั้งนี้  เปนไปดวยความเรียบรอยด ี

 
  

 
       (นายถวัลย  สุนทรา) 
                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนศรรีัตนวิทยา 
                                                           
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ซ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

สารบัญ 
 

 หนา 
บทสรุปผูบรหิาร............................................................................................................................. ก 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา................................................................................ ฉ 
คํานํา.............................................................................................................................................. ช 
สารบัญ........................................................................................................................................... ซ 
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา......................................................................................... ๑ 
 ขอมูลทั่วไป.......................................................................................................................... ๑ 
 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา............................................................................................ ๑ 
 ขอมูลนักเรียน...................................................................................................................... ๑ 
สวนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา......................................................................... ๒ 
 มาตรฐานการศึกษา............................................................................................................. ๒ 
 หลักฐานสนบัสนุน............................................................................................................... ๒ 
  มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพของผูเรียน..................................................................... ๒ 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ.................................................. ๙ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ............... ๑๓ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสูงขึ้น............................................................. 16 
ภาคผนวก 

 ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กําหนดคาเปาหมาย/ 
   อัตลักษณ/เอกลักษณ 

              คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

๑๘ 
๑๙ 

 
๒๕ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

 
สวนที่  ๑  ขอมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑  ขอมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน  ศรีรัตนวิทยา       
ที่อยู   ที่อยู ๑๓๕ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตําบลสะพุง อาํเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรสีะเกษ                 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  โทรศัพท ๐๔๕–๖๗๗๐๙๔  โทรสาร ๐๔๕–๗๗๐๙๔   
เปดสอนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ถึงระดบัชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๖ 
ชื่อ – สกลุผูบรหิารโรงเรียน 
 ๑) นายถวัลย  สุนทรา ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน 
 
๑.๒  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  
 ๑)  จํานวนบุคลากร(ขอมลู  ณ  วันที่  ๓๑ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓) 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง เจาหนาที่
อื่นๆ 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๗๗ ๓ ๒ ๘ 
 
 
๑.๓  ขอมูลนักเรียน 
 
 ๑) จํานวนนักเรียนปการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม  1,337  คน 
(ขอมูล  ณ  วันที่  ๓๑ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
 

จํานวนหอง  ๗ ๖ ๗ ๖ ๖ ๖ ๓๘ 
เพศ ชาย ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๐๗ ๑๐๓ ๖๓ ๖๑ ๕๖๑ 

หญิง ๑๕๓ ๑๑๑ ๑๒๖ ๑๓๑ ๑๓๘ ๑๑๗ ๗๗๖ 
รวม  ๒๖๖ ๒๒๕ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๐๑ ๑๗๘ ๑,๓๓๗ 

เฉลี่ยตอหอง  ๓๘ ๓๘ ๓๓ ๓๙ ๓๔ ๓๐ ๓๕ 
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สวนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
 

๑. มาตรฐานการศึกษา   
  

ตามระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับ  ๑ POOR (กําลังพัฒนา) 
      ระดับ  ๒ FAIR  (ปานกลาง) 
      ระดับ  ๓ GOOD (ดี) 
      ระดับ  ๔ GREAT (ดีเลิศ) 
      ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) 
๒. หลักฐานสนบัสนนุ 
 
มาตรฐานที่  ๑  ดานคุณภาพของผูเรียน  :   ยอดเยี่ยม 
  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ไดดําเนินการประเมินตนเอง ดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ไดประกาศใชในปการศึกษา 2562 
ซึ่งจากการประเมินตนเองพบวา  

1. ดานความสามารถในการอาน เขียน สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศที่สอง 
(ภาษาจีน) และความสามารถในการคิดคํานวณ ผลการประเมินเฉลี่ยรวมในระดับดีขึ้นไปรอยละ 70.01 
ระดับคุณภาพดีเลิศ  

2. ดานความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแกปญหาในสถานการณตางๆ โดยประเมินจาก ผูเรียนผานการประเมินการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ ในระดับดี ขึ้นไป และ ผูเรียนผานการประเมินการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหา ในระดับดี ขึ้นไป ผลการประเมินทัง้สองประเด็นเฉลีย่ในระดับดีข้ึนไปรอยละ 78.65 ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ  

๓. ดานความสามารถในการสรางนวัตกรรมในวิชาวิทยาการคํานวณและวิชา IS โดยวัดจากผูเรียน
ผานการประเมินการนําเสนอแนวคิดในการสรางนวัตกรรมอยางสรางสรรคในระดับดีขึ้นไป และผูเรียนสราง
นวัตกรรม โดยใชเทคโนโลยี    สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได อยางเหมาะสม ปลอดภัย     
ผลการประเมินทั้งสองประเด็นเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไปรอยละ 86.99 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

๔. ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ  มี จริยธรรมและทักษะการใช   
สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู  การสื่อสารและการดําเนินชีวิตของ ผลการประเมินความสามารถในระดับดีขึ้น
ไป   รอยละ 80.41 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

๕. ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
เฉลี่ย  ๘ กลุม ผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปรอยละ 68.83 ระดับคุณภาพดี  เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไปรอยละปการศึกษา 2561 (66.57) มีคาพัฒนาข้ึนรอยละ 2.26  

ผลคะแนนทดสอบระดับชาติ  (O-NET) ม. 3 และ ม. 6 ปการศึกษา 2562 ผูเรียนเขาสอบ 412 
คน   มีผูเรียนที่มีคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลีย่ระดับประเทศอยางนอย 1 สาระจํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 
66.02ระดับคุณภาพด ี สูงกวาคาเปาหมายรอยละ 49 ที่ตั้งไว  
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สวนคาคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น คาเปาหมายที่ไดตั้งไวคือรอยละ 40 (2 ใน 5 กลุมสาระที่มีการสอบ) มี
คะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น พบวาเปนไปตามเปาหมาย คือ สาระภาษาอังกฤษระดับ ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น          
ปการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย 26.17 ปการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 28.73 เพิ่มขึ้น 2.56   และอีก
หนึ่งวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคือ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ปการศึกษา 2561 คะแนน
เฉลี่ย 33.87 ปการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 34.02 เพิ่มขึ้น 0.14  ผลการประเมินโดยรวม ระดับ
คุณภาพด ี  

๖. ดานความรู ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ โรงเรียนศรีรัตนวิทยาไดจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดเขารวมเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดมี ความรู ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
โดยไดจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการของทุกกลุมสาระการเรียนรู ผลการประเมินความรู ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติที่ดีตองานอาชีพในระดับดีขึ้นไปรอยละ 85.94 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

จากการประเมินตนเองโดยรวม ในดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
พบวา อยูในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเปนไปคาเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไว 

ความสามารถดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนศรีรตันวิทยา สงผลใหเกิดผลงานตาง ๆ    
ในระดับชาติ ดังนี้ 

ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปการศึกษา 2562              
วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  

หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ที ่ ผลงานดีเดนระดับชาต ิ นักเรียนที่เขารวม ครูผูสอนนักเรียน 
1 เหรียญทองแดง การแขงขัน   ซูโดกุ  ม.1-ม.3  เด็กหญิงธิดาเทพ  ยวนพันธ นางจินหจุฑา  มิ่งมิตรวิบลูย 
2 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ 
(3D) ม.1-ม.3  

1. เด็กชายปตพงศ  กิ่งจันมน 
2. เด็กชายสิทธิโชค  สุขภูวงค 

นางสุพรรณณ ี จันทเขต 

3 เหรียญทอง การแขงขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปลอยอสิระ  ม.1-ม.3  

1. เด็กชายกองภพ  มะโนชาติ 
2. เด็กชายศุภมงคล  สิงหทอง 

นางสุพรรณณ ี จันทเขต 

4 เหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย   
ม.1-ม.3   

1. เด็กชายนวดล  รวมทรัพย 
2. เด็กหญิงวันนิสา  วังทอง 

1. นางวรัญญา  คําภาบุตร 
2. นางสาวณัฐยาภรณ   ติละบาล 

5 เหรียญทอง การแขงขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6                  

นางสาวสุวิมล  คําเหลอื นางสาววิไลรัตน  แตมทอง 

6 เหรียญทอง การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค ม.4-ม.6        

นายพันธรวิชญ  พันธโบ นางสาววิไลรัตน  แตมทอง 

7 เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลง ไทยลูก
กรุง ประเภทหญงิ ม.1-ม.3       

เด็กหญิงนภาพร  โพธิ์พุม นางอาทิตยาภา  ชาบุญเรือง 
 

8 เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลง พระราช
นิพนธ ประเภทชาย ม.4-ม.6  

นายชํานาญ  หรีดจีน นายวิทยา  นามพันธ 
 

9 เหรียญเงิน การแขงขันเดี่ยวจะเข ม.4-ม.6   นายทศพร  คําเพชร นายกฤษดา  ทิพยเนตร 
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ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปการศึกษา 2562              
วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ (ตอ) 

 
ที ่ ผลงานดีเดนระดับชาต ิ นักเรียนที่เขารวม ครูผูสอนนักเรียน 

10 เหรียญทอง การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรกัษ  
ม.4-ม.6   
 

1. นางสาวกัญญารัตน  อภัยศิลา 
2. นางสาวนภา  อุสาหะ 
3. นางสาวนันทนา  คุณสิม 
4. นางสาวพิมชนก  สวงเมา 
5. นางสาวศิริพร  ศรีลาวงค 
6. นางสาวสริิวิภา  จันทะคุณ 
7. นางสาวอริยา  แซเลา 
8. นางสาวไพรวรรณ  แกวใส 

1. นางภัทรา  ดวงสีดา 
2. นางสาววิไลรัตน  แตมทอง 
3. นางสาววิไลรัตน  แตมทอง 
4. นายกฤษดา  ทิพยเนตร 

11 เหรียญทองแดง การแขงขันการแสดงตลก  
ม.1-ม.6   

1. นายณรงคเดช  แสนเวียง
2. นายพลวัต  กลุมยา 
3. นายศราวุธ  แสนทวีสุข 
4. นางสาวสุวรัตน  ตูฉกาจ 
5. นายโสภณวิชญ  สะใบ 

1. นางภัทรา  ดวงสีดา 
2. นางสาววิไลรัตน  แตมทอง 
 
 

12 เหรียญทอง การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 

นางสาวเสาวลักษณ  ละมลู นางศศธร  ผาทอง 

13 เหรียญทอง การแขงขันเลานิทาน  
(Story Telling) ม.1-ม.3 

เด็กหญิงวิลาสิน ี สิทธิพร นางอาทิตยาภา  ชาบุญเรือง 

14 เหรียญทองแดง การแขงขันพูดภาษาจีน  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวณัทธิดา  ตองอบ 
2. นางสาวสุธิดา  เขินคํา 

1. นางสาวธันยพร  แสวงผล 
2. นางสาววันทนีย  จันทรหอม 

15 เหรียญเงิน การแขงขันการจัดการคายพักแรม 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณัฐพล  ขันทอง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  คําหอม 
3. เด็กชายนภัทร  สิงหทอง 
4. เด็กชายนํ้าเงิน  สีกะชา 
5. เด็กชายนํ้าแกว  สีกะชา 
6. เด็กชายภาณุวัฒน  เที่ยงธรรม 
7. เด็กชายวรายุทธ  นีระมนต 
8. เด็กชายอติกานต  สิงหทอง 

1. นายภูมิลักษณ  ใจเรือง 
2. นางนิตยาภรณ  ใจเรือง 
3. นายเทพ  จันทคาศ 
 

16 เหรียญทอง การแขงขันกจิกรรมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรกึษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 

1. นางสาวจริัฐติกาล  ใสนาม 
2. นางสาวจริาภรณ   คุณสิม 
3. นางสาวปนัดดา   ปานศรี 
4. นางสาวผองผุณี   ประเสริฐชาติ 

5. นางสาวศุภรัตน   พรมภักด์ิ 

1. นางสาววลีรัตน  คนหาญ 
2. นางสาวชรินทรทิพย  ศิรินัย 
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ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปการศึกษา 2562              
วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ (ตอ) 

 
ที ่ ผลงานดีเดนระดับชาต ิ นักเรียนที่เขารวม ครูผูสอนนักเรียน 

17 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร
ประเภทซอฟตแวร ม.1-ม.3 

1. เด็กชายคเณศวร  ละมูล 
2. เด็กชายภานุวัฒน  ผาสุข 
3. เด็กชายรพีภูม ิ จันทรแดง 

1. นายขวัญชัย  จันทรแดง 
2. นางบุญลักษณ  จันทรแดง 

18 เหรียญทอง การแขงขันประดิษฐของใชจาก
วัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ม.1-ม.3 

1. เด็กชายธีระพล  ศิริจันทร
2. เด็กชายวิษณุกรณ  บัวจันทร 

3. เด็กชายเจนธรรม  สงโสด 

1. นายทศพล  แกวอาษา 
2. นายจักรกฤษณ  โพธิวัฒน 

19 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
ประดิษฐบายศรีสูขวัญ ม.4-ม.6 

1. นางสาวปรีชญา  นิลเพชร
2. นางสาวพรรณภัสษา  เทาศิริ 
3. นางสาวพัชราพร  ลาวเมือง 
4. นางสาวยุภาวด ี เบ็ญมาศ 
5. นายรัฐพงศ  เบาทอง 
6. นายเจตริน  ทองเพ็ชร 

1. นางสาวทิวารัตน  ชาลี 
2. นายบุญเลิศ  พลชล ี
3. นายประสิทธิ ์ แสงสงิห 

20 เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวพรทิพย   แกชวดดง
2. นางสาวสุทธิดา   ประทุมวงษ 

3. นางสาวสุนันทา  รจนัย 

1. นายประสิทธิ ์ แสงสงิห 
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา 

21 เหรียญทอง การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผกั
สด เครื่องเคียง ม.1-ม.3     

1. เด็กหญิงณัชชา  เขตนิมิตร 
2. เด็กหญิงธนารีย  นางวงษ 
3. เด็กหญิงปพิชญา  ภูยาดวง 

1. นายประสิทธิ ์ แสงสงิห 
2. นายวรรณะ  คุณนาม 

22 เหรียญทอง การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผกั
สด เครื่องเคียง ม.4-ม.6    

1. นายจักรกฤษณ   อาการ
2. นายนันทวัฒน  อัฐแป 
3. นายภูนพัฒน  สมุตริัมย 

1. นายประสิทธิ ์ แสงสงิห 
2. นางสาววิไลรัตน  แตมทอง 

23 เหรียญทอง การแขงขันทําอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ม.1-ม-3 

1. เด็กชายกองภพ  ชาญชํานิ 
2. เด็กชายธนากร  ออนขาว 
3. เด็กชายสุพ ี ใจเรือง 

1. นายประสิทธิ ์ แสงสงิห 
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา 

24 เหรียญทอง การแขงขันทําอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ม.4-ม-6 

1. นางสาวพิศมัย  สุภาพ 
2. นายอรรถพล  ศรีภิรมย 
3. นายเจษฎา  จันทา 

1. นายประสิทธิ ์ แสงสงิห 
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา 

25 เหรียญทอง การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง 
เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 

นายอนุสรณ  อาจหอม นายวิทยา  นามพันธ 

26 เขารวมการแขงขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 เด็กหญิงจิรัชญา  สายทอง นางสาวณัฏฐากุลยา  จันทรเปรียง 
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โรงเรียนยังได จัดโครงการ/ กิจกรรมที่สนองตอบ นโยบาย  กลยุทธ   มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนอยางเปนรูปธรรม   มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกันของบุคลากรในโรงเรียน  แตงตั้ง
คณะทํางานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  ตรวจสอบได  มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร 
ใน โครงการ/ กิจกรรมผานกระบวนการทํางานที่เปนระบบ  มีการติดตามผลและประเมินผล P D C A /PLC 
และ AAR ดําเนินงานในรูปแบบ  SIRAT Model ซึ่งเปนรูปแบบการทํางานของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ในป
การศึกษา 2561 และ 2562 ที่ผานมา  

โรงเรียนไดมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียน เชน ๑) โครงการ
พัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอานไมคลอง  เขียนไมคลอง  ๒) โครงการพัฒนาทักษะการคิดช้ันสูง ๓) โครงการ
สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ  ๔) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู          
5) โครงการงานสวนพฤกษศาสตรของโรงเรียน  6) โครงการทัศนศึกษา  7) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล       
8) โครงการสงเสริมโรงเรียนสูสังคมแหงการเรียนรูดานเทคโนโลยี และกิจกรรมอื่น ๆ เชน กิจกรรมคายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานอาชีพ  วิชาทักษะชีวิต การเปดรายวิชา
เพิ่มเติมการคนควาอิสระและสรางองคความรูสูนวัตกรรมการแกปญหา เปนตน  

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนดังกลาว ไดสงผลใหโรงเรียนศรีรัตนวิทยามีผลการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาและการประเมินตนเอง ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 
มีผลการประเมินอยูในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเปนไปตามตามคาเปาหมายที่กําหนดไวใน
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ปการศึกษา 2562  

 ในการนี้  พบวายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กลาวคือ ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมดานการนําเสนอ การ
อภิปรายและ แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณได
อยางเหมาะสม ควรจัดเวทีใหนักเรียนไดประยุกตใชความรูจากหองเรยีนสูการปฏิบัติใหมากขึ้น เพื่อใหนักเรียน
ไดพัฒนาทักษะการคิด  นอกจากนี้ ตองพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น และเพิ่มคะแนน O –NET   
ใหสูงขึ้นมากกวา คะแนนคาเฉลี่ยของระดับประเทศทุกรายวิชา 
 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ในปการศึกษา ๒๕๖2 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ไดประเมิน 
ตนเองดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ดวยกระบวนการที่
หลากหลาย  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  กลยุทธ  วิสัยทัศน  เปาประสงค ของโรงเรียน ที่
ตองการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรู พบวา 

๑. ดานคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา ประเมินจากคุณลักษณะอันพึงประสงค         
8 ประการ  ตามหลักสูตรปการศึกษา 2562 ผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไปรอยละ 86.24 และรายงาน
โครงการสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนมีคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ   สังเกตพฤติกรรมที่สะทอน
คุณลักษณะและคานิยมของผูเรียนตามที่สถานศึกษากําหนด เชน การเขาแถว  การแสดงความเคารพ การ
พูดจา กิริยามารยาท การไหว ฯ การแสดงออกทางวัฒนธรรมอันดีของสังคม ผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้น
ไปรอยละ 100 รวมเฉลี่ยสองรายการประเมินรอยละ 95.41 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

2. ดานความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ประเมินจากการที่ผูเรียนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ
เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย วัฒนธรรม ประเพณี งานเทศกาลขาวโพดหวานของดีศรีรัตนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคคานิยม 12  ประการ  ขอ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  ผลการ
ประเมินรอยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 



๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

3. ดานการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ประเมินจาก ผูเรียนที่ผานการ
ประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามระเบียบของโรงเรียนและความสําเรจ็ของการจัดกิจกรรมโดยสภานักเรียนงดงาม  
ผลการประเมินรอยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

4. ดานสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ประเมินจากผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑอายุและ
ผูเรียนผานการประเมินสุขภาวะทางจิตโดยกระทรวงสาธารณสุข ความฉลาดทางอารมณ สุนทรียทางศิลปะ  
ดนตรี กีฬา นาฏศิลป และการปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอ      ความรุนแรง ปญหาทางเพศ SDQ ผลการประเมินผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑอายุและสุข
ภาวะทางจิตปกต ิ  รอยละ 86.81 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

จากการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนทั้ง 4  ดาน พบวานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา     
มีผลการประเมิน อยูในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเปนไปคาเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไว 

สงผลใหเกิดผลงานดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ดังนี ้
 

๑. ผลการแขงขันฟุตบอลรายการตางๆของนักเรียนหองเรียนกีฬา ศรีรัตนวิทยาอะคาเดมี  
ประจําปการศึกษา  2562 

ที ่ ผลงาน หนวยงานที่จัด 
1 เขารอบ ๓๒ ทีม รายการการแขงขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน

แชมปกีฬา ๗ สี ณ กรุงเทพมหานคร 
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7  

2 เขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป  
ในรายการ KING POWER รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบรุีรัมย 

บริษัท KING POWER 

3 ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ ๔๑ รอบคัดเลอืกตัวแทนเขต ๓  
“ปาโลใหญเกมส” ระหวางวันที่ ๔-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ จังหวัดชัยภูมิ โดย 
1. นายธีรศักดิ์  แกวโมก 
2. นายพัฒนพร  อินทโชต ิ
3. นายอภิรักษ  ออมชมภ ู
4. นายธรรมรัตน  มรรคด ี
จากทีมศรีรัตนวิทยาอะคาเดมีไดรบัคัดเลือกเขารวม 
ทีมจงัหวัดศรสีะเกษ  

กระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

๑. ผลการแขงขันฟุตบอลรายการตางๆของนักเรียนหองเรียนกีฬา ศรีรัตนวิทยาอะคาเดมี  
ประจําปการศึกษา  2562 (ตอ) 

ที ่ ผลงาน หนวยงานที่จัด 
4 เขารอบ 8 ทีมสุดทาย การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้ง

ที่ ๓๖ รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค ๓ 
“มรุกขนครเกมส” ณ จังหวัดนครพนม ระหวาง 
วันที่ ๑๗ –๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดย 
1. นายธีรศักดิ์  แกวโมก 
2. นายพัฒนพร  อินทโชต ิ
3. นายอภิรักษ  ออมชมภ ู
4. นายธรรมรัตน  มรรคด ี
จากทีมศรีรัตนวิทยาอะคาเดมีไดรบัคัดเลือกเขารวม 
ทีมจงัหวัดศรสีะเกษ 

กระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว 

5 รองชนะเลิศอันดบัที่ ๑ การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ ๔๑ “อุดรธานีเกมส” ระหวางวันที่ ๒๒-๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุดรธานี  โดย 
1. นายธีรศักดิ์  แกวโมก 
2. นายพัฒนพร  อินทโชต ิ
3. นายธรรมรัตน  มรรคด ี
จากทีมศรีรัตนวิทยาอะคาเดมีไดรบัคัดเลือกเขารวม 
ทีมจงัหวัดศรสีะเกษ 

กระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว 

6 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รายการ TNSU SiSaKet U18 
football Tournament ครั้งที ่1 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
วิทยาเขตศรีสะเกษ 

7 ชนะเลิศอันดับที่ ๑  การแขงขันฟุตบอลพรานพยัคฆคัพ คาย
ทหารพรานสิงหดําไดรับรางวัล  

หนวยเฉพาะกจิ กรมทหารพราน 
ที่ 23 จ.ศรีสะเกษ 

8 1. นายพัฒนาพร  อินทโชต ิ
2. นายธีรศักดิ์  แกวโมก 
3. นายธรรมรัตน  มรรคด ี
4. นายพลวัต  กลุมยา 
5. นายณรงคเดช  แสนเวียง 
ไดรับคัดเลือกเปนนักฟุตบอลไทยแลนดยูธลกีรุนอายุไมเกิน 
19 ป สมาคมกีฬาจงัหวัดศรสีะเกษ 

สมาคมกีฬาจังหวัดศรสีะเกษ 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

2. เกียรติบัตรรางวัลในการประกวดกิจกรรมดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ที ่ ผลงาน หนวยงานที่จัด 
1 เกียรตบิัตรรางวัลชมเชยในการประกวดการเดินสวนสนาม

เนื่องในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาด  
๒๗  มกราคม 2563 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

2 เกียรตบิัตรโรงเรียนตัวแทนสภานักเรียน ประกวด        
TO BE NUMBER  ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ จ.  ขอนแกน ๒๘  มกราคม ๒๕๖๓ 

กระทรวงมหาดไทย 

 
โรงเรียนยังได จัดโครงการ/ กิจกรรมที่สนองตอบ นโยบาย  กลยุทธ   มาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนอยางเปนรูปธรรม   มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกันของบุคลากรในโรงเรียน  แตงตั้ง
คณะทํางานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  ตรวจสอบได  มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร 
ใน โครงการ/ กิจกรรมผานกระบวนการทํางานที่เปนระบบ  มีการติดตามผลและประเมินผล P D C A /PLC 
และ AAR ดําเนินงานในรูปแบบ  SIRAT Model ซึ่งเปนรูปแบบการทํางานของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ในป
การศึกษา 2561 และ 2562 ที่ผานมา  

โรงเรียนไดมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียน เชน ๑) โครงการสงเสริม
อัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา 2) โครงการโรงเรียนคุณธรรม  3) โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 4) โครงการงานสวนพฤกษศาสตรของโรงเรียน  5) โครงการทัศนศึกษา              
6) โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย 7) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 8) โครงการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 9) โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 10) โครงการโรงเรียนสุจริต และกิจกรรมอื่น ๆ เชน 
กิจกรรมคายวิชาทักษะชีวิต กิจกรรม TO  BE  NUMBER  ONE เปนตน  
 ในการนี้  พบวายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กลาวคือ ควรพัฒนาผูเรียนดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
เกี่ยวกับการฝกใหนักเรียนเปนผูมีจิตสาธารณะ  มีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั้งในและนอกโรงเรียน  
มีวินัยในการทิ้งขยะใหเปนที่  รวมกันดูแลรักษาสาธารณประโยชน  และทรัพยสินของทางราชการ ซึ่งเกิดจาก
จิตสํานึกของผูเรียนดวยตนเอง และดวยความสมัครใจในการทําดีใหมากขึ้นอยางเปนรูปธรรม   
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ยอดเยี่ยม 
 
 ประเด็นภาพความสําเร็จดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ไดแก 
 1. โรงเรียนมี การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ สอดคลอง กับเอกลักษณ เชื่อมโยงไปสู 
เปาประสงค  กลยุทธองคกรที่รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและประเทศ อยางชัดเจน โดยปรากฏใน     
แผนกลยุทธระยะ 3 ป แผนปฏิบัติการประจําป มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับการพัฒนา
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  
 2. โรงเรียนศรีรัตนวิทยามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ภายใตการบริหารจัด
การศึกษา นําโดย ดร.ถวัลย  สุนทรา  ผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 
มีรูปแบบ   การบริหารและจัดการเชิงระบบ มีคานิยมที่ยึดถือปฏิบัติรวมกัน โดยกําหนดใหเปนองคประกอบ
สําคัญในการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือที่เรียกวา SIRAT Model ซึ่งในรูปแบบ
ดังกลาวยังประกอบดวยรูปแบบยอย คือ P D C A / PLC และ  AAR โดยทุกฝายมีสวนรวม  
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ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา จนไดรับรางวัลคุณภาพ เปนโรงเรียนที่ผานการประเมินการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ระดับ 
ScQA ประจําปการศึกษา 2561 (โรงเรียนมาตรฐานสากล) ใหไว ณ  วันที่ 23 กันยายน 2562 จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากหลักการบริหารจัดการขางตน 
โรงเรียนจึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษา   เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน โครงการ
เพื่อตอบสนองกลยุทธ การบริหารจัดการ     โดยทุกสวน ทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด แนวทาง     
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา และในปการศึกษา 2562 โรงเรียนไดเปดโอกาส   
ใหสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ และผูมีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปน ผูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด ความตองการการจัดการศึกษาและเปนพี่เลี้ยง  
ในการพัฒนาสาระเนื้อหารายวิชาทั้ง 2 ภาคเรียน และหนวยงานขางตนยังสนับสนุนแหลงเรียนรูสําหรับใช   
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกดวย เปดโอกาสใหผูมีสวนได   สวนเสียไดแสดงความคิดเห็นและ      
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของโรงเรียน และจากการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ      
ทางการศึกษาของโรงเรียนในปการศึกษา 2562 พบวามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และจากผล
ดังกลาวยังสะทอนไปถึงโรงเรียนไดใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา มีการกําหนดคณะกรรมการรับผดิชอบ และมีแผนการดําเนินงานเปนลายลักษณ
อักษร จัดทํามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคลองกับมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัด  มีการ
ดําเนินการพัฒนาไปสูมาตรฐานที่กําหนด มีการประเมินคุณภาพภายใน  และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนประจําปการศึกษา เผยแพรตอสาธารณชน มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
ไปใชในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอยางตอเนื่องในทุกปการศึกษา  อีกทั้งโรงเรียน ยังมี 
ระบบนิเทศ   กํากับติดตามที่แสดงถึง   ความกาวหนาของพันธกิจและเปาประสงค  การเปนโรงเรียน
มาตรฐานสากล ซึ่งโรงเรียน มีแผนงาน/โครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน    มีการกําหนดกรรมการ
ผูรบัผิดชอบ    มีปฏทิินการปฏบิัติงาน ดําเนินงานการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ทุกงาน ภายใตโครงสรางการบริหาร มีบันทึกการรับการนิเทศภายใน แลวยังนําผลการนิเทศไปใช
พัฒนาและเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม โดยไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง และจาก
การทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2562 และปงบประมาณ 2563 พบวามีการรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม เพื่อสะทอนผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ของโครงการ     
กิจกรรม ใหผูบริหารทราบอยางตอเนื่องทกุโครงการทีไ่ดปฏิบัติ และจากผลการรายงานดังกลาว สามารถนํามา
ปรับใช และพัฒนาในปงบประมาณ และปการศึกษาตอไปเปนอยางด ี

๓. ดานการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ        
ทุกกลุมเปาหมาย โรงเรียนไดจัดใหมีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับกลุมศักยภาพผูเรียนที่หลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ประกอบดวย ผูม สวนเกี่ยวของทุกฝายและหลักสูตรผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา          
มีโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่ มีองคประกอบครบถวนและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางฯ ตอบสนอง
เปาหมาย  วิสัยทัศนหรือจุดเนนของสถานศึกษา และมีการกําหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น มีรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม   ที่จัดในหลักสูตรมีการจัดลําดับเนื้อหา  ความยากงาย ความซับซอน และมีการ 
บูรณาการสภาพปญหาและ   ความตองการของทองถิ่นสอดแทรกในรายวิชา มีแผนการเรียนที่หลากหลาย 
สอดคลองกับกลุมศักยภาพผูเรียน   ใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ในรายวิชา
เพิ่มเติมมีเนื้อหา/สาระการเรียนรู เหมาะสมตามโครงสรางที่จัดใหผูเรียน และผูเรียนสามารถเลือกเรียน
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รายวิชาเพิ่มเติมไดตามความตองการ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติม ตอบสนองจุดเนน
ของสถานศกึษา มีการประเมนิและการติดตามการใชหลักสูตร ทุกกลุมสาระการเรียนรู และสรุปผลทุกภาค
เรียน   มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษา โดยมีหลักฐานสรุปผลการติดตามการใชหลักสูตร 
ผลการวิจัยในช้ันเรียนของครู  และโรงเรียนยังมีระบบงานแนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ  แนะแนวทักษะ
ชีวิต มีการจัดทําระเบียนสะสมและแฟมสะสมผลงานที่แสดงเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ 
(Career Path Portfolios) ของผูเรียนเปนรายบุคคล ซึ่ง การดําเนินการเหลานี้ เปนผลดี ใหกับผูเรียนไดรู
ตวัตนและแนวทางการดําเนินชีวิตของตนเอง  สามารถเลือกเสนทางการประกอบอาชีพในอนาคตไดเปนอยาง
ด ีและทางโรงเรียนยังไดมีแนวทางในการวางแผน ออกแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนในปการศึกษาหนาได
เปนอยางดี   

๔. ดานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครู เปนสวัสดิการรายบุคคล และมีบันทึกขอมูลผลงานเชิงประจักษ ที่เปนไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายภาคเรียน (SAR รายบุคคล) เสนอตอผูบริหารเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยโรงเรียนไดสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรอยางเต็มที่ และสนับสนุนใหครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตาม
สาขาวิชาอยางตอเนื่อง กับครูทุกคนและทุกกลุมสาระการเรียนรู  มีการกํากับ ติดตาม ประเมินจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาวิชาชีพครูเปนรายบุคคล (ID Plan) รองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งปรากฏอยูในรายงานการไปราชการ อบรมสัมมนาของครูในกลุมสาระการ
เรียนรู คําสั่งการไปราชการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

๕. ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก จัดสภาพแวดลอม  แหลงเรียนรู หรือจัดทําผังบริเวณ
โรงเรียน (Master Plan) สะดวกพรอมใชงาน อยูในสภาพมั่นคง  ปลอดภัย เหมาะสม พรอมใชประโยชน และ
มีการติดตาม ตรวจสอบ การใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของโรงเรยีน  มีการสํารวจความพึงพอใจจาก
ผูที่เกี่ยวของและมีการสรุปประเมินผล รายงานการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทุกภาคเรียน  และ
โรงเรียนยังจัดใหมีหองเรียน  หองปฏิบัติการ  หองสืบคนความรู ที่นําระบบเทคโนโลยีเพื่อการเขาถึงความรู   
มีแหลงเรียนรูครบ   ทุกกลุมสาระการเรยีนรู มีหองน้ํา โรงอาหาร หองประชุม หองสมุด ที่สะอาด เปนระเบยีบ
เรียบรอย สวยงาม  มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรูพอเพียงกับจํานวนผูเรียนและอยูในสภาพการใชงาน
ไดดี มีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูที่แสดงถึง
กรณีศึกษาตามศาสตรของพระราชา 

๖. ดานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู และผูเรียน โดย
เห็นไดจากแผนการจัดการเรียนรูที่มีขั้นตอนการใชสื่อ เทคโนโลยี ของครู และมีการบันทึกการใชสื่อเชิง
ประจักษ  บันทึกหลังแผน รายงานการใชสื่อ และจากการประเมินตนเองพบวา ครูใชสื่อ เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรูรอยละ 81.82 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และโรงเรียนยังมีระบบบริหารขอมูลสารสนเทศ
ถูกตองเปนปจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยง สอดคลองกันขององคกรทั้งภายในและภายนอก  โรงเรียนสามารถ
สืบคนขอมูลยอนหลังไดอยางสะดวก และรวดเร็วทันสมัย มีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและ
เปนปจจุบัน  จากการประเมินคุณภาพภายในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 



๑๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

 จากการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปการศึกษา 2562 ในดาน
กระบวนการบริหารและการจัดการ ใน 6 ประเด็นพิจารณา พบวา โดยรวมโรงเรียนศรีรัตนวิทยา มีผลการ
ประเมินอยูในระดับ 5 EXCELLENT  (ยอดเยี่ยม)  และจากผลการดําเนินงานในดานกระบวนการบริหารและ
การจัดการ สงผลใหโรงเรียนและผูบริหารไดรับรางวัลดังนี ้
 1. โรงเรียนศรีรัตนวิทยาเปนโรงเรียนที่ผานการประเมินการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ระดับ 
ScQA ประจําปการศึกษา 2561 (โรงเรียนมาตรฐานสากล) ใหไว ณ  วันที่ 23  กันยายน  2562 จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. นายถวัลย  สุนทรา ผูอํานวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ไดรับการแตงตั้งเปนประธานศูนยจัดการ
แขงขันกิจกรรมพัฒนาผูเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. โรงเรียนศรีรัตนวิทยาไดรับการคัดเลือกใหเปนศูนยสอบระดับตางๆ ไมวาจะเปนศูนยสอบการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6  สนามสอบสําหรับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีรัตนะ และเปนสถานที่ของ
การจัดการประชุมของหนวยงานสวนราชการตางๆ ในเขตอําเภอศรีรัตนะ 
 4. โรงเรียนศรีรัตนวิทยามีผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับคุณภาพมากที่สุด คะแนนรายดาน ๘ มาตรฐานงานมัธยมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 
4.99  คะแนนนโยบายและจุดเนน คะแนนเฉลี่ย 4.75 รวมเฉลี่ย 4.87 

โรงเรียนไดมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนความสําเร็จดานกระบวนการบริหารและการจัดการ เชน  
๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 ๒) โครงการพัฒนาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ ๓) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ๔) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
๕) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๖) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและแหลง
เรียนรู   7) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  
8) โครงการสืบสานวัฒนธรรม สรางสัมพันธชุมชน เปนตน   

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนดังกลาว ไดสงผลใหโรงเรียนศรีรัตนวิทยามีผลการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาและการประเมินตนเอง ในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและ    การจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเปนไปตามตามคา
เปาหมายที่กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ปการศึกษา 2562   
 ในการนี้  พบวายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กลาวคือ 

1. ควรพัฒนาบุคลากรทุกกลมงานใหมีความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีความเขาใจ
และรับรูรวมกันทั้งระบบ 
 2. ควรพัฒนาความรูในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง แลวนํามาใชจริง
มากขึ้น 
 3. ควรสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความ
เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 
 
 
 
 



๑๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :  ยอดเยี่ยม 
 
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ไดดําเนินการประเมินตนเอง ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ไดประกาศใชในปการศึกษา 2562 ซึ่งจากการ
ประเมินตนเองพบวา  

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยกุตใชในการดําเนินชีวิต 
ครูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ  Active Learning ตามแผนการจัดการเรียนรู  โดยสราง
โอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมตามความถนัดและความสนใจ ดังปรากฏในการเรียนวิชา IS ที่ผูเรียนสามารถ
นําเสนอ และสรุปองคความรูจากการคนควาดวยตนเองอยางเปนรูปธรรม  รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู 
อภิปราย แกปญหา  การจัดการเรียนเรียนรูโดยใชกระบวนการ  Active Learning ทําใหผูเรียนเกิดความรูที่
ลึกซึ้งและคงทน ผูเรียนเปนคนคิดเปน แกปญหาเปน คิดอยางรอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ในการคิด มี
ความคิดสรางสรรค           มีความสามารถในการคิดวิเคราะหที่จะเลือกรับและปฏิเสธขอมูล ขาวสารตางๆ 
ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นออกไดอยางชัดเจนและมี เหตุผลอันเปนประโยชนตอ
การดํารงชีวิตประจําวัน 
 ๒. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรยีนรู   ครูจัดกจิกรรมการเรียนรูบูรณา
การรวมกันกับกลุมสาระตางๆ  และมีบันทึกการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ
เรียนรู ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เชน การทําขอตกลงกับสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระของชุมชน  
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยเชิญบุคลากรภายนอก เชน แพทย พยาบาล ตํารวจ 
ทนายความ ชางไฟฟา พอคา ฯลฯ มามีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
ชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนการกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนรกัการประกอบอาชีพ ผูเรียนเจตคติ
ที่ดีตอการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต  มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการสบืคนความรูอยาง
เหมาะสม ผูเรียนมีทกัษะการใช สื่อเทคโนโลยีในการคนควาหาความรู และพัฒนาตนเองได ในระดับดีขึ้นไป
รอยละ ๘0.41   

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูเปนผูวางแผนและกระบวนการสงเสริมทั้งทางดาน
กายภาพ จิตวิทยา และสังคม ทําใหครูตองเปนผูชางสังเกตวานักเรียนมีความตองการพื้นฐานในระดับใด และ
พยายามชวยเหลือตอบสนองความตองการของนักเรียน ใหความเปนอิสระและเสรี รวมทั้งจัดบรรยากาศการ
เรียนรูที่เอื้อ  ตอการเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและรูจกัตนเอง ครูเปดโอกาสใหนักเรยีนไดแสดงความ
คิดเห็นตอการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู แลวนําผลมาสะทอนขอดี ขอเสีย 
จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา เพื่อใหตรงความตองการของผูเรียน  

๔.  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรยีน ครูพัฒนา วิธีการวัดผล
และประเมินผลในรูปแบบตางๆ ใหสอดคลองกับการเรียนรูตามสภาพจริง ของผูเรียน ทําใหนักเรียนมีความ
ตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น ติดตามนักเรียนที่มีปญหาในการเรียน ผานครูที่ปรึกษา ผาน ระบบออนไลน  เชน  Line, 
Facebook,  e – mail ระบบ sgs บนเวบไซต sirat.ac.th และเจาหนาที่วัดผลและแจงผูปกครองรวมกัน
แกปญหา มีการวิจัย  ในช้ันเรียนซึ่งเปนการนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ครูมี
กิจกรรมชุมชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพ : PLC และกิจกรรมทบทวนหลงัการปฏิบัติงาน AAR นําขอมูลมารวม
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผานการวิจัยนวัตกรรมในช้ันเรียน  

 



๑๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

จากการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖2 ในดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ ใน ๕ ประเด็นพิจารณา  พบวาโดยรวมโรงเรียน มีผล
การประเมินอยูในระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)  ซึ่งเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดไวใน มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2562 สงผลใหครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยาไดรับรางวัล ดังนี้   

 
1. ผลงานระดับชาต ิประจําปการศึกษา 2562 

ที ่ ผลงานดีเดน ครูที่รับรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 

1 รางวัลครูดีไมมีอบายมุข นางชัญญญาณ  เที่ยงธรรมรจุน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
2. ผลงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

ที ่ ผลงานดีเดน ครูที่รับรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 

1 ครูผูสอนดีเดน  
เพชร สพม. 28 

นางวรุณธิดา  ศรีโสดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 28 

2 ครูผูสอนดีเดน 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

นางวรุณธิดา  ศรีโสดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

3 ครูผูสอนดีเดน 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

นายประสิทธิ์  แสงสงิห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

4 ครูผูสอนดีเดน 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

นางสาวทิวารัตน  ชาลี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

5 ครูผูสอนดีเดน 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ทัศนศิลป 

นางสาววิไลรัตน  แตมทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

5 ครูผูสอนดีเดน 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตร ี

นายวิทยา  นามพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

6 ครูผูสอนดีเดน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

นางสาวภาติยา  จิรังดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

7 ครูผูสอนดีเดน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

นางสาวสุคนธทิพย  ใจออน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 
3. ผลงานระดับโรงเรียน รางวัลครูผูปฏิบัติหนาที่โดยไมมวีันลาและไมเคยมาสาย  

ประจําปการศึกษา 2562 
ที่ ครูที่รับรางวัล กลุมสาระ 

1 นางลักษณา  นัทธ ี เทคโนโลย ี
2 นางวรัญญา  คําภาบุตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3 นางเวียงคํา  วิจิตร คณิตศาสตร 
4 นายสมจิตร  บุรมย สุขศึกษาและพลศึกษา 
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4. ผลงานระดับโรงเรียน รางวัลครูดีท่ีหนูรัก ประจําปการศึกษา 2562 
ที่ ครูที่รับรางวัล กลุมสาระ 

1 นางรุงอโณทัย  ออมแกว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2 นางสาวณัฐยาภรณ  ติละบาล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3 นางสาวสุภาพ  เลิศกิง่ ภาษาตางประเทศ 
4 นางสาวปวีณา  บริบาล ภาษาตางประเทศ 
5 นางสาวพรทิวา  เกิดสิน ภาษาตางประเทศ 
5 นายเทพ  จันทคาศ วิทยาศาสตร 
6 นางฉวีวรรณ  มาล ี คณิตศาสตร 
7 นางสาวมาลา  วันทว ี คณิตศาสตร 
8 นางลักษณา  นัทธ ี เทคโนโลย ี
9 นายจิรศักดิ์  ใจเรือง เทคโนโลย ี

10 นายทศพล  แกวอาษา การงานอาชีพ 
  
โรงเรียนไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนความสําเร็จดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน ๑) โครงการนิเทศและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๒) โครงการพัฒนาการ
พัฒนาการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ๓) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
และ STEM Education ๔) โครงการสงเสริมงานวัดผล ประเมินผล ๕) โครงการจัดการเรียนรูบูรณาการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๖) โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 7) โครงการสงเสริม
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  8) โครงการสรางแรงจูงใจสูอาชีพและการมีงานทําในอนาคต  
กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ : PLC และกิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน AAR เปนตน  

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนดังกลาว ไดสงผลใหโรงเรียนศรีรัตนวิทยามีผลการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาและการประเมินตนเอง ในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับ ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่ง
เปนไปตามตามคาเปาหมายที่กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ปการศึกษา 2562   

ในการนี้  พบวายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กลาวคือ 
1. ควรจัดประเมินหรือรับฟงขอมูลยอนกลับมากกวาภาคเรียนละ  ๑ ครั้งเพื่อนําสูการพัฒนา 

ปรับปรุง ชั้นเรียนอยางเปนปจจุบัน 
2. ควรจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น  และประเมินความพึงพอใจผูเกี่ยวของ 
3. จัดทําเปนทะเบียน รวบรวมผลงาน เผยแพรวิจัยในช้ันเรียนตอสาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
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๓. แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสูงขึ้น 
  

๓.๑ แผนพัฒนาลําดับที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเต็มศักยภาพตามระดับมาตรฐานสากลเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขัน 

1) พัฒนาผูเรียนใหเปนพลโลกที่ดีตามคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  คือพัฒนาผูเรียนให มี ทักษะ
การสื่อสาร การแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค การทํางานและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก และรูเทาทันการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาคุณลักษณะดานการเรียนรู ดานการทํางาน  ดาน
ศีลธรรม ใหเปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการของหลักสูตรสถานศึกษาและคานิยม           
12 ประการ  และยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรียนและการทดสอบระดับชาต ิ

๒) การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การศึกษาตอและอาชีพ 
๓) พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเปนไปตามเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด  
๔) พัฒนาใหนักเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 

และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม  
๕) พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  

เจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา  

๖) พัฒนาใหนักเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของ
ความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย    
  ๗) พัฒนาศักยภาพผูเรียน  โรงเรียนใหการสนบัสนุนใหมีการพัฒนากจิกรรมการเรียนรูรองรับ
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ผานกระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและ
สะทอนผลอยางสมดลุเชิงคุณภาพ โดยสรางชุมชนแหงการเรียนรู  และใหครู มีการบันทึกผลการเรียนรูและ
วิจัยช้ันเรียน ที่แสดงศักยภาพ  ทักษะความรู และคุณลักษณะนิสัยที่เปนไปตามเกณฑของตัวช้ีวัดรายวิชาในแต
ละกลุมศกัยภาพของผูเรียนและนําผลยอนกลับไปปรับปรุงพฒันาผูเรียนไดเปนรายบุคคล สงเสริมการเรียนรู
ดวยกระบวนการวิจัย 
 

๓.๒ แผนพัฒนาลําดับที่  ๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ สงเสริมโอกาส          
ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

1) ควรพัฒนาบุคลากรทุกกลมงานใหมีความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีความเขาใจ
และรับรูรวมกันทั้งระบบ 
 2) ควรพัฒนาความรูในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง แลวนํามาใชจริง
มากขึ้น 
 3) ควรสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความ
เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 

 
 
 
 



๑๗ 
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๓.3 แผนพัฒนาลําดับที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู กําหนดเปนกลยุทธระดับองคกร  โดยจัดโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียน  การสอนในศตวรรษที่ 21 และ STEM Education  จัดกิจกรรมตามกระบวนการ 
Active  Learning เพื่อสงเสริมคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่  21 พัฒนาครู ใหมีทักษะการใชสื่ออยางมี
ประสทิธภิาพ   พัฒนาการสรางเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการวัดและประเมินผลอยางมีคุณภาพ  สงเสริมการวิจัย
เพื่อแกปญหาในชั้นเรียน 

 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบาย/กลยุทธ/จุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ (พอสังเขป) 

ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา    สหวิทยาเขต   พระวิหาร 
วันที่ 11 – 13  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

 
1. ควรสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ใชนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน และมกีาร รายงาน
ผลการใชนวัตกรรมทีเ่กิดข้ึนกับผูเรียน 
2. ควรจัดหองเรียนและหองปฏิบัติการตางๆใหเปนหองเรียนคุณภาพโดยมีสื่อและโสตทัศนปูกรณอยางนอย กลุม
สาระละ 2 หอง 
3. ควรสงเสริมการใชสื่อสังคมออนไลน ใหครอบคลมุทุกชุมชนแหงการเรียนรู(PLC) โดยการใชเฟสบุคกลุมไลน          
กลุมไลนสแควร   โอเพนแชต  เพื่อการสื่อสารและรายงานผลตอสาธารณชน 
๔. ควรการพฒันาสื่อ นวัตกรรมท่ีมคีวามโดดเดน ของครู สูการเปนนวัตกรรมที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
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สวนที่  ๓  
 

ภาคผนวก 
 

 ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กําหนดคาเปาหมาย/ 
           อัตลักษณ/เอกลักษณ 

              คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
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ประกาศโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 256๒ 
............................................................................... 

สืบเนื่องจากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 9(3)      
ไดกําหนด การจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักที่สําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศกึษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 
ใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาทีก่ํากับดูแลการศกึษาทุกระดบัและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมรีะบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึง่ของการบริหารการศึกษาที่ตอง      
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสงักัด หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก  

ดังนั้น โรงเรียนศรรีัตนวิทยา จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เพื่อสอดคลอง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานศนูยการศึกษาพเิศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังมรีายละเอียด
แนบทายประกาศฉบบันี้ ทั้งนี้ ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนแลว  
ประกาศ ณ วันที่ 1๐  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๒ 

      
 

ประกาศ ณ วันที่ 1๐  พฤษภาคม พ.ศ. 256๒ 
 
 

                           ( นายถวัลย  สุนทรา ) 
                           ผูอํานวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 256๒ 

มาตรฐาน  คาเปาหมาย 
รอยละ 

คาเปาหมาย 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
 

ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 60 – 69 ดี 
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสือ่สาร และการคิด
คํานวณ 

60 – 69 ดี 

1.1) ผูเรียนมคีวามสามารถในการอาน การเขียน  การสื่อสาร
ภาษาไทย ระดับดขีึ้นไป  

70 – 79 ดีเลศิ 

1.2) ผูเรียนความสามารถในการอาน การเขยีน  การสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ ระดับดขีึ้นไป  

60 - 69 ด ี

1.3) ผูเรียนความสามารถในการอาน การเขยีน  การสื่อสาร 
ภาษาจีน ระดับดีขึ้นไป  

50 - 59 ปานกลาง 

1.4) ผูเรียนมคีวามสามารถในการคิดคํานวณ ในระดับดขีึ้นไป  60 - 69 ด ี
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 

60 – 69 
ดี 

2.1) ผูเรียนผานการประเมินการคิดวเิคราะห คดิอยางมี
วิจารณญาณ ในระดับด ีขึ้นไป 

60 – 69 
ด ี

2.2) ผูเรียนผานการประเมินการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
และแกปญหา ในระดับด ีขึ้นไป 

60 – 69 
ด ี

3) มีความสามารถ ในการสรางนวัตกรรม 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
3.1) ผูเรียนผานการประเมินการนําเสนอแนวคดิในการสราง
นวัตกรรมอยางสรางสรรคในระดับด ีขึ้นไป 

80 - 89 
ยอดเยี่ยม 

3.2) ผูเรียนสรางนวัตกรรม โดยใชเทคโนโลยี    สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได อยางเหมาะสม ปลอดภยั 

80 - 89 
ยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
4.1) ผูเรียนใชเทคโนโลย ี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพฒันา
ตนเอง 

80 - 89 
ยอดเยี่ยม 

4.2) มีผูเรียนสามารถนําเสนอผลการเรียนรู จากการศึกษาคนควา
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

80 - 89 
ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 60 – 69 ดี 
5.1) ผูเรียนไดผลการเรยีน 3 ขึ้นไป 60 – 69 ด ี
5.2) ผูเรียนไดผลการเรยีน 0, ร, มส และ มผ 3 - 4 ด ี
5.3) ผูเรียนมีผลคะแนน ทดสอบระดับชาต ิ(O-NET) สูงกวา 
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ (ในกลุมสาระการเรยีนรูที่มีการทดสอบ) 

21 - 30 ปานกลาง 

5.4) คาคะแนนเฉลีย่ของคะแนนทดสอบระดับชาต ิ(O-NET) โดยใช
คาคะแนน เฉลีย่เปนคาคะแนนโรงเรียน (ในกลุมสาระการเรียนรูที่มี
การทดสอบ)ที่สงูขึ้น 

รอยละ 40 ของกลุมสาระ
การเรียนรูท่ีมีการทดสอบ 

กําลังพฒันา 



๒๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

มาตรฐาน  คาเปาหมาย 
รอยละ 

คาเปาหมาย 
ระดับคุณภาพ 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
6.1) ผูเรียนมเีจตคติที่ดีตอการงานอาชีพ 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
6.2) ผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบั 3 ขึ้นไป กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

80 - 89 
ยอดเยี่ยม 

6.3) ผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอเพื่อการมีอาชีพ 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด 

80 - 89 
ยอดเยี่ยม 

1.1) ผูเรียนผานการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร ในระดับ ดี และ ดีเยี่ยม 

80 - 89 
ยอดเยี่ยม 

1.2) ผูเรียนผานการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคของ
สถานศึกษากําหนด 

80 - 89 
ยอดเยี่ยม 

1.3) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพฒันาคานิยม 12   ประการ 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  80 - 89 ยอดเยี่ยม 
2.1) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมวันสําคญัเกี่ยวกบั ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย วัฒนธรรม ประเพณ ี

80 - 89 
ยอดเยี่ยม 

2.2) รอยละของผูเรียนทีม่ีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ในความ
เปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกบัภูมิปญญาไทยและแสดงออก
ไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

80 - 89 ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

80 - 89 ยอดเยี่ยม 

3.1) ผูเรียนทีผ่านการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามระเบียบ
ของโรงเรียน 

80 - 89 ยอดเยี่ยม 

3.2) ความสําเร็จของการจัดกจิกรรมโดยสภานักเรียน 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
4.1) ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสงูตามเกณฑอาย ุ 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
4.2) ผูเรียนผานการประเมินสุขภาวะทางจิตโดยกระทรวง
สาธารณสุข 

80 - 89 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

 
 

มาตรฐาน  คาเปาหมาย 
รอยละ 

คาเปาหมาย 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

90 - 100 ยอดเยี่ยม 

2.1.1 สถานศึกษามีคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมินการมี
เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนตาม
มาตรฐานการปฏิบัตงิานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 
(ปรบัปรุง พ.ศ 2560) 

90 - 100 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90 - 100 ยอดเยี่ยม 
2.2.1 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม
ตามแผนปฏิบัตกิารประจําป 

90 - 100 ยอดเยี่ยม 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทกุกลุมเปาหมาย 

90 - 100 ยอดเยี่ยม 

2.3.1 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม
ตามแผนปฏิบัตกิารประจําป และโครงการ/กจิกรรมพิเศษดาน
พัฒนาวิชาการและคุณภาพผูเรียน 

90 - 100 ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 90 - 100 ยอดเยี่ยม 
2.4.1 มีครูและบุคลากรไดรบัการพัฒนา ใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

90 - 100 ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

90 - 100 ยอดเยี่ยม 

2.5.1 สถานศึกษามีคะแนนการประเมินการจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการปฏิบัตงิานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 

90 - 100 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรยีนรู 

90 - 100 ยอดเยี่ยม 

2.6.1 สถานศึกษามีคะแนนการประเมินการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 
(ปรบัปรุง พ.ศ 2560) 

90 - 100 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 



๒๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

 
มาตรฐาน  คาเปาหมาย 

รอยละ 
คาเปาหมาย 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  

ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

80-89 ยอดเยี่ยม 

3.1.1 ครูสามารถจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง  

80 - 89 ยอดเยี่ยม 

3.1.2 มีนักเรียนทีส่ามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตได 

80 - 89 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรูที่เอ้ือตอ
การเรียนรู 

80 - 89 ยอดเยี่ยม 

3.2.1 ครูมีการใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรยีนรู 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
3.2.2 ครูมีการใชแหลงเรียนรูทีเ่อื้อตอการเรียนรู 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
3.2.3 มีนักเรียนที่ใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
3.3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เปนระบบ 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
3.3.2 ครูมีการพัฒนางานครูทีป่รกึษาประจําชั้น 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผล
มาพัฒนาผูเรียน 

80 - 89 ยอดเยี่ยม 

3.4.1 ครูมีเครื่องมือทีม่ีคุณภาพในการวัดผลและประเมินผล 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
3.4.2 ครูมีการใชเครื่องมือวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
3.4.3 ครูมีงานวิจัยในช้ันเรียน 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
3.4.4 ครูมีการนําผลการวัดและประเมินไปใชในการการพฒันา
ผูเรียน 

80 - 89 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

80 - 89  

3.5.1 ครูมีการรวมกจิกรรม PLC / AAR  80 - 89 ยอดเยี่ยม 
3.5.2 ครูมีการนําเสนอผลงานการปฏิบัติงานทีเ่ปนเลิศ  
(Best Practice) 

80 - 89 ยอดเยี่ยม 

3.5.3 ครูมีการแกปญหานักเรียนโดยใชกระบวนการ PLC / 
AAR 

80 - 89 ยอดเยี่ยม 

3.5.4 ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู 80 - 89 ยอดเยี่ยม 
 
 
 

 



๒๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

 

อัตลักษณ   เอกลักษณ  โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 
 
 
 

อัตลักษณโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 
   ยิ้ม   ไหว   ทักทายดี  มีจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 

เอกลักษณโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 
   สรางคนดี   มีคุณธรรม   สูสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนศรรีัตนวิทยา 
ที่ 080 / 2563 

เรื่อง  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการเขียนรายงานการประเมนิผล 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา  2562 

…………………………….................................................................................................................... 
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.  ศ.  2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและ      

การประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 2553 หมวด 2 การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กําหนดให มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให ไดมาตรฐานอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ 
อันสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนศรีรัตนวิทยา  จึงแตงตั้งบุคคลในทายคําสั่งนี้ เปน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทําการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแลว
เสร็จดังตอไปนี ้
1.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย 

1.  นายถวัลย  สุนทรา    ผูอํานวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
2.  นายบุญเลิศ  พลชลี    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ 
3.  นางลกัษณา  นัทธี     ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน         กรรมการ 
4.  นางฉวีวรรณ  มาลี     ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน         กรรมการ 
5.  นายภูมิลักษณ  ใจเรือง   ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน         กรรมการ 
6.  นางสาวสุคนธทิพย  ใจออน   ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน         กรรมการ 
7.  นายขวัญชัย  จันทรแดง ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน         กรรมการ 
8.  นายปณณวัฒน  ทองด ี ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน         กรรมการ 
9.  นางศศธร  ผาทอง  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน         กรรมการและเลขานุการ 
10. นางณัฐฐิญา  หะโท  ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา  ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาที่  นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนศรรีัตนวิทยาประจําปการศึกษา 
๒๕62 เพื่อสงเสรมิและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตอไป 
 



๒๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

 
2. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2562    
ประกอบดวย 
 1. นางศศธร  ผาทอง  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฝายแผนงานและการประกันฯ   ประธานกรรมการ 

 2. นางณัฐฐิญา  หะโท  ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา   รองประธานกรรมการ 
 3. นางชัญญญาณ  เที่ยงธรรมรุจน ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา   กรรมการ 
 4. นางสาวสรอยดาว  กาทอง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา   กรรมการ 
 5. นางสาวปวีณา  บริบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา   กรรมการ 
 6. นางสาวสรุัตน  สมศร ี  ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา   กรรมการและ
เลขานุการ 

 
มีหนาที่  ดําเนินการรวบรวมขอมลู จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ป

การศึกษา 2562  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ดาํเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน ใหไดขอมลูครบถวน ถูกตองตามสภาพความเปนจริงทีสุ่ด จัดสงหนวยงานตนสังกัด จํานวน 1 เลม 
ทั้งนี้เพือ่ใหเกิดความเรียบรอย อันจะยงัสงผลใหเปนไปตามทิศทางและวัตถุประสงคการพัฒนาการศึกษาสู
มาตรฐานการศึกษาตอไป 
 

สั่ง ณ วันที่  30  มีนาคม พ. ศ.  2563 
 

 
(ลงชื่อ)  

(นายถวัลย  สุนทรา) 
   ผูอํานวยการโรงเรียนศรรีัตนวิทยา 

 
 


