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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสารวิทยา ได้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
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 โรงเรียนสารวิทยาขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าสารวิทยา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนสารวิทยา ตลอดจนคุณครู และนักเรียนทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุน การบริหารงานของโรงเรียน และขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านท่ีร่วมด าเนินการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้จนส าเร็จด้วยด ี
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสารวิทยา ฉบับนี้ 
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในท่ีน าเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามยุทธศาสตร์        
การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา ภายใต้บริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี 2398/96  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร   
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-5793646 โทรสาร 02-5793340 E-mail srv_sara@hotmail.com 
website http://www.srv.ac.th  
 สังกัด    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 เขตพื้นที่การศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

เขตพื้นที่บริการ เขตจตุจักร แขวงเสนานิคม (ท้ังแขวง)   
 *** ไปทางทิศใต้ของถนนพหลโยธินฝ่ังซ้าย ตลอดซอยพหลโยธิน 32 เล้ียวซ้าย ฝ่ังซ้าย ตลอดแนวไปจนถึง
คลองลาดพร้าวเล้ียวซ้ายเลียบไปตามแนวคลองลาดพร้าวฝ่ังซ้ายมือไปจนถึงสะพานบางบัวเล้ียวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน
ฝ่ังซ้ายตลอดแนวไปจนถึงโรงเรียนสารวิทยาเขตหลักส่ี แขวงตลาดบางเขน (บางส่วน) เริ่มต้นท่ีซอยวิภาวดี 54  
 *** ตลอดแนวฝ่ังขวาท้ังหมดขึ้นไปทางทิศเหนือถึงแยกหลักส่ี เล้ียวขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะถึงสะพานข้าม
คลองถนน (ฝ่ังขวา) เลียบตามแนวคลองถนนฝ่ังขวามาบรรจบท่ีคลองบางบัวตรงสะพานบางบัว เขตบางเขน           
แขวงอนุสาวรีย์ (บางส่วน) เริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองถนน  (ถนนแจ้งวัฒนะ) 
 *** ตลอดแนวถนนแจ้งวัฒนะฝ่ังขวาท้ังหมดไปจนถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เข้าถนนรามอินทราฝ่ังขวา
ตลอดแนวไปจนถึงทางแยกเข้าถนนลาดปลาเค้าตลอดแนวไปจนถึงคลองหลุ่มไผ่ เ ลียบคลองฝ่ังขวาไปจรดคลอง
ลาดพร้าว ไปจนถึงสะพานบางบัวฝ่ังขวา เลียบคลองบางบัว ตลอดแนวฝ่ังขวา ไปจรดคลองถนนถนนพหลโยธินฝ่ังซ้าย
และขวาท่ีเริ่มต้นจากสะพานบางบัวไปทางทิศเหนือถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ 

ประวัติโรงเรียนสารวิทยา 
 ปี 2484 ระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2 โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรีต้องหยุดท าการสอนจึง
เป็นเหตุให้บรรดาบุตรธิดาของข้าราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกไม่สามารถจะหาท่ีเรียนได้ ท่ีประชุม
ข้าราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตร์ มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจัดต้ังโรงเรียนขึ้นภายในกรมวิทยาศาสตร์เพื่อท า
การสอนเด็กเหล่านั้นจึงได้ด าเนินการขอจัดต้ังโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 
2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการจัดต้ังโรงเรียนเป็นการภายในโดยใช้เรือนแถว
นายทหารหมายเลข 9-10 เป็นสถาน ท่ีท าการสอน โดยมี พ.ต.ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เป็นเจ้าของและผู้จัดการ       
นางส ารวย อุณหะเลขกะ เป็นครูท าการสอนอยู่ในความอุปการะของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและได้เริ่มท าการสอน
เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2487 

ปี 2489 สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น) เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ จึงได้
จัดต้ังโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนราษฎร์เป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติให้
ช่ือว่า “โรงเรียนสารวิทยา” สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการต้ังแต่ช้ันประถมปีท่ี 1-4 ประเภทสามัญ 
(ก่อนการเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494 ) อนุญาตให้รับนักเรียนได้ 125 คนและใช้บริเวณแผนกท่ี 
6 กรมช่างแสง ถนนพหลโยธินและบ้านพักหมายเลข 9-10 เป็นท่ีต้ังของโรงเรียนมีนักเรียนท้ังส้ิน 27 คน รับ
นักเรียนท่ัวไป   มีครูท าการสอน 3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เป็นเจ้าของโรงเรียนโดยมี ร.อ.สุวัสตร์  ปัทมานนท์ 

mailto:srv_sara@hotmail.com
http://www.srv.ac.th/
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เป็นผู้จัดการและนางจ าเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ โรงเรียนได้ด าเนินการสอนเรื่อยมาจนถึง ปี 2490 จึงได้ขยายช้ันเรียนถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีครูท าการสอน 9 คน โดยเปิดสอนแบบสหศึกษา 

ปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ขยายการรับนักเรียนจนถึงช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรอง
วิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลและอนุญาตให้เป็นหน่วยสมทบสอบ และท าการสอบไล่ได้เองทุกช้ัน 

ต่อมาวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยา ได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น “โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สาร
วิทยา” และมีนางวนิดา  ปิ่นเพชร เป็นครูใหญ่แทน นางจ าเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์  

ปี พ.ศ.2503 โรงเรียนได้เปิดท าการสอนนักเรียนเตรียมปีท่ี 1 แผนกวิทยาศาสตร์และปี พ.ศ. 2504 ได้
ขยายช้ันเรียนถึงช้ันเตรียมปีท่ี 2  

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยา ได้รับโอนเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ช่ือใหม่ว่า “โรงเรียนสารวิทยา” นับต้ังแต่ป ีพ.ศ.2519 จนถึงปัจจุบัน และ  
วันท่ี 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน     

 เกียรติยศโรงเรียนสารวิทยา 
พ.ศ. 2557 สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า 
  โรงเรียนสารวิทยา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนท่ีมีความประพฤติดี เรียนดี และบ าเพ็ญ
  ประโยชน์ต่อสังคม 
พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ LEICESTER CITY INTERNATIONAL ACADEMY ขอยกย่อง 
  และเชิดชูเกียรติให้แก่ โรงเรียนสารวิทยา ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้มีใจรักในกีฬา 
  ฟุตบอล นายสมเกียรติ คุณมี เยาวชนไทยท่ีผ่านการคัดเลือกจากโครงการ FOX HUNT  
  LEICESTER CITY ACADEMY ตามล่าจ้ิงจอกสายพันธุ์สยาม รุ่นท่ี 1 ปี 2557 เพื่อเข้าไป 
  เรียนรู้และฝึกฝนทักษะฟุตบอล ณ LEICESTER CITY ACADEMY ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนสารวิทยา  
  เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 
พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนสารวิทยา  
  เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรินน้ าใจสู่น้องชาวใต้ ณ ศูนย์จังหวัดสตูล 
พ.ศ. 2558 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า  
  โรงเรียนสารวิทยาได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้นสังกัด 
  ผลการติดตามตรวจสอบ มีคุณภาพระดับดีเย่ียม 
พ.ศ. 2559 โรงเรียนสารวิทยาผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับองค์กร  
  (School Quality Awards : ScQA) 
พ.ศ. 2559 นางสาวณัฐญิชา บรรทัดพันธุ์ นายณัฐวัตร  ยิ้มเจริญ นางสาวจิดาภา  จันทอง   
  นายกิตติภัฎ  สมเจริญ นางสาวอรุโณทัย  อุ่นขจร  ได้รับทุนเยาวชนแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 
  ไทย-ญี่ปุ่น (จ.ฟุคุโอกะ) จากชมรม TJYEC Thailand and Japan Youth Exchange Club 
พ.ศ. 2559 นางสาวรดามณี ตระกูลรุ่ง ได้รับทุนโครงการ 2016 Korean Government Invitation  
  Program for Students from Partner Countries จาก the National Institute for  
  International Education Development (NIIED) 
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

สัญลักษณ์-ตราประจ าโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยู่ใต้ พระมหาพชัิยมงกุฎ    

อักษรย่อ    ส.ย. 

วันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2487 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระศากยมุนีศรีสาระ 
ปรัชญาโรงเรียน  สุวิชฺโช ว ชเนสุโต ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน 

อัตลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา ประพฤติดี  มีความรู้  รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
เอกลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา ถิ่นสวนสวยโรงเรียนงาม 
วัฒนธรรมองค์กร 1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

2. มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร 
3. มีความเคารพต่อผู้อาวุโสและยึดถือเป็นแบบอย่าง 

วาระแห่งปี วิชาการดี  มีระเบียบวินัย  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

สีประจ าโรงเรียน เขียว-ขาว 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกสาละ 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทย์ฯ 

ผู้บริจาคท่ีดิน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

ที่ดิน     31 ไร ่

สีประจ าคณะ สีชมพู   - คณะพันท้ายนรสิงห์ 
สีแดง    - คณะสีหราชเดโช 
สีส้ม    - คณะพหลพลพยุหเสนา 
สีฟ้า - คณะพิบูลสงคราม 
สีม่วง - คณะรณยุต 
สีเหลือง - คณะโกษาเหล็ก 

 
 

 วิสัยทัศน์  
 “ โรงเรียนสารวิทยามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  ส่ิงแวดล้อมดี   
ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ” 
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 พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
    ท่ีสมบูรณ์  มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
    ตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อ 
    การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน 
    การจัดการศึกษา 
 

 เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตาม 
   มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย  
   น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน 
   การสอนตามมาตรฐานสากล 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความ 
   ถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
4. โรงเรียนพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียน               

ใช้ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ  
   ท่ีเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
 

 ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
5. พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 

2.1 ช่ือผู้อ านวยการโรงเรียน    
 นายพชรพงศ์ ตรีเทพา  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
2.2 ช่ือรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

2.1 นางสุรีรัตน์  สะสุนทร    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
2.2 นางสมคิด ปูชิตเสถียร   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  

    2.3 นายดุสิต  ขจรภัย   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2.4 นายเขษมชาติ  อารีมิตร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 

3. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 3.1) จ าแนกครูและบุคลากรตามเพศ และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง รวม 
ต่ ากว่า 
ป. ตรี 

ป. ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ผู้อ านวยการ 1 - 1 - - - 1 1 
รองผู้อ านวยการ 2 2 4 - - 4 - 4 
ครูประจ าการ 33 88 121 - 78 43 - 121 
ครูอัตราจ้าง 8 11 19 - 19 - - 19 
เจ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง 4 17 21 - 21 - - 21 
ลูกจ้างประจ า 4 1 5 5 - - - 5 
ลูกจ้างช่ัวคราว 10 7 17 17 - - - 17 

รวม 62 126 188 22 118 47 1 188 
ข้อมูล ณ วันท่ี พฤศจิกายน 2559 

 
วุฒิการศึกษาของบุคลากร ของโรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา 2559 
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 3.2) จ าแนกครูตามกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

จ านวน 
คน 

วุฒิทางการศึกษา วิทยฐานะ ครู
อัตรา
จ้าง 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ครู
ผู้ช่วย 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

ผู้อ านวยการ 1 1 - - - - - - - - 
รองผู้อ านวยการ 4 - 4 - - - - - - - 
ภาษาไทย 14 - 6 8 3 11 - - - 2 
คณิตศาสตร์ 22 - 10 12 2 8 6 6 - - 
วิทยาศาสตร์ 21 - 6 15 5 11 1 4 - 2 
สังคมศึกษาฯ 13 - 7 6 4 5 3 1 - 2 
สุขศึกษาฯ 5 - 2 3 1 1 2 1 - 2 
ศิลปะ 6 - 2 4 2 1 - 3 - 4 
การงานอาชีพฯ 12 - 3 9 5 1 2 4 - - 
ภาษาต่างประเทศ 24 - 5 19 8 9 7 - - 1 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/แนะแนว/
ห้องสมุด 

4 - 2 2 - - - 4 - 6 

รวม 126 1 47 78 30 47 22 27 - 19 
 
 
 
 เปรียบเทียบบุคลากรในโรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา 2557-2559 
 

ปีการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า 

2557 5 129 32 9 

2558 5 129 23 7 

2559 5 126 19 5 
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4. ข้อมูลนักเรียน 
 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 10 191 214 405 
ม.2 10 193 231 424 
ม.3 11 218 238 456 
รวม ม.ต้น 31 602 683 1,285 
ม.4 12 202 274 476 

ม.5 12 176 280 456 
ม.6 13 195 270 465 
รวม ม.ปลาย 37 573 824 1,397 
รวมทั้งหมด 68 1,175 1,507 2,682 

 
 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2557 – 2559 
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5. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 
โรงเรียนสารวิทยา

แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ รวม จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน รวม ร้อยละ จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน รวม ร้อยละ เฉล่ีย

นักเรียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 เกรด 2.5-4 เกรด 2.5-4 0 ร มส ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

 ภาษาไทย 3505 248 211 325 410 530 572 1172 2684 76.58 37 0 0 37 1.06 3.00

 คณิตศาสตร์ 4803 1055 659 703 589 555 383 804 2331 48.53 48 1 6 55 1.15 2.32

 วิทยาศาสตร์ 4724 668 504 741 722 639 481 922 2764 58.51 38 0 9 47 0.99 2.54

 สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 7600 552 328 551 744 982 987 3357 6070 79.87 94 2 3 99 1.30 3.14

 สุขศึกษาและพลศึกษา 4057 59 77 165 206 508 766 2255 3735 92.06 14 0 7 21 0.52 3.51

 ศิลปะ 2912 213 159 237 344 466 569 905 2284 78.43 19 0 0 19 0.65 3.02

 การงานอาชีพ ฯ 3040 265 171 311 344 478 431 1018 2271 74.70 22 0 0 22 0.72 2.97

 ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 6290 1193 647 837 788 854 656 1225 3523 56.01 86 0 4 90 1.43 2.47

 ภาษาต่างประเทศ(จีน) 593 49 39 50 44 66 82 263 455 76.73 0 0 0 0 0.00 3.13

 ภาษาต่างประเทศ(เกาหล)ี 327 8 9 14 14 18 41 223 296 90.52 0 0 0 0 0.00 3.59

 ภาษาต่างประเทศ(ญ่ีปุ่น) 178 0 1 9 12 32 19 105 168 94.38 0 0 0 0 0.00 3.55

 ภาษาต่างประเทศ(ฝรัง่เศส) 108 12 14 18 25 11 8 19 63 58.33 1 0 0 1 0.93 2.49

รวมทั้งกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 38137 4322 2819 3961 4242 5139 4995 12268 26644 69.86 359 3 29 391 1.03 2.86  
 
 
 
 
โรงเรียนสารวิทยา

แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ รวม จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน รวม ร้อยละ จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน รวม ร้อยละ เฉล่ีย

นักเรียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 เกรด 2.5-4 เกรด 2.5-4 0 ร มส ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

 ภาษาไทย 3482 239 205 319 382 492 546 1249 2669 76.65 50 0 0 50 1.44 3.02

 คณิตศาสตร์ 4872 1045 658 719 611 537 423 784 2355 48.34 86 1 8 95 1.95 2.30

 วิทยาศาสตร์ 4562 589 406 634 775 715 488 903 2881 63.15 50 0 2 52 1.14 2.60

 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7626 612 304 475 606 1014 986 3514 6120 80.25 115 0 0 115 1.51 3.16

 สุขศึกษาและพลศึกษา 4051 77 60 178 275 485 513 2433 3706 91.48 30 0 0 30 0.74 3.50

 ศิลปะ 2929 182 167 220 276 351 456 1243 2326 79.41 34 0 0 34 1.16 3.14

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5827 398 234 421 496 959 1022 2230 4707 80.78 67 0 0 67 1.15 3.12

 ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 6279 703 566 874 853 1058 800 1357 4068 64.79 62 1 5 68 1.08 2.68

 ภาษาต่างประเทศ(จีน) 574 79 44 43 76 84 60 187 407 70.91 1 0 0 1 0.17 2.84

 ภาษาต่างประเทศ(เกาหล)ี 323 11 22 18 30 52 29 161 272 84.21 0 0 0 0 0.00 3.27

 ภาษาต่างประเทศ(ญ่ีปุ่น) 166 0 2 6 7 20 30 101 158 95.18 0 0 0 0 0.00 3.62

 ภาษาต่างประเทศ(ฝรัง่เศส) 108 9 19 16 11 14 7 29 61 56.48 3 0 0 3 2.78 2.59

รวมทั้งกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 40799 3944 2687 3923 4398 5781 5360 14191 29730 72.87 498 2 15 515 1.26 2.93  
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การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต้ังแต่ 2.5 ข้ึนไปของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
 ภาษาไทย 76.58 76.65 
 คณิตศาสตร์ 48.53 48.34 
 วิทยาศาสตร์ 58.51 63.15 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 79.87 80.25 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 92.06 91.48 
 ศิลปะ 78.43 79.41 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 74.70 80.78 
 ภาษาต่างประเทศ 56.01 64.79 
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6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๕.๑๒ ๓๘.๗๑ ๓๙.๓๙ ๕๖.๔๙ ๓๙.๔๓ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพม.2 ๔๘.๑๙ ๓๑.๓๘ ๓๖.๐๕ ๕๐.๘๓ ๓๒.๘๕ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ. ๔๖.๘๑ ๒๙.๕๓ ๓๕.๑๒ ๔๙.๓๔ ๓๑.๓๙ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๖.๓๖ ๒๙.๓๑ ๓๔.๙๙ ๔๙.๐๐ ๓๑.๘๐ 
หมายเหตุ คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียสังกัด สพม.2 คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. และสูงกว่า คะแนน
เฉล่ีย ระดับประเทศ 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๖๒.๑๘ ๓๒.๔๔ ๓๓.๖๙ ๔๐.๔๕ ๓๖.๑๙ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพม.2 ๕๗.๗๖ ๒๙.๖๖ ๓๓.๕๕ ๓๘.๔๔ ๓๔.๐๕ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ. ๕๓.๐๙ ๒๔.๙๐ ๓๑.๗๗ ๓๖.๑๗ ๒๗.๓๕ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๕๒.๒๙ ๒๔.๘๘ ๓๑.๖๒ ๓๕.๘๙ ๒๗.๗๖ 
หมายเหตุ คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียสังกัด สพม.2 คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. และสูงกว่า คะแนน
เฉล่ีย ระดับประเทศ 
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557-2559 

 
ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2557 ๓๙.๙๕ ๓๕.๗๗ ๔๕.๔๕ ๕๐.๔๙ ๓๐.๒๑ 

2558 ๔๖.๔๔ ๔๑.๗๗ ๔๓.๓๔ ๕๒.๗๒ ๓๗.๘๑ 

2559 ๕๕.๑๒ ๓๘.๗๑ ๓๙.๓๙ ๕๖.๔๙ ๓๙.๔๓ 
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2559 

 
ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2557 ๖๑.๒๙ ๒๙.๔๒ ๓๗.๖๑ ๔๔.๐๖ ๓๓.๖๔ 

2558 ๕๙.๒๑ ๓๓.๒๘ ๓๕.๙๓ ๔๓.๐๐ ๓๓.๒๗ 

2559 ๖๒.๑๘ ๓๒.๔๔ ๓๓.๖๙ ๔๐.๔๕ ๓๖.๑๙ 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 5 วิชา 

ม.3 ๗๙.๓๘ ๖๖.๙๖ ๖๔.๑๔ ๘๗.๗๕ ๗๕.๓๙ ๗๔.๗๒ 

ม.6 ๘๑.๕๖ ๖๒.๖๗ ๖๑.๗๘ ๗๔.๑๖ ๖๔.๒๒ ๖๘.๘๘ 

รวม ๘๐.๔๗ ๖๔.๘๑ ๖๒.๙๖ ๘๐.๙๖ ๖๙.๘๑ ๗๑.๘๐ 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 
 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 5 วิชา 

2558 ๗๔.๑๕ ๖๓.๔๗ ๖๕.๒๕ ๗๒.๓๕ ๗๒.๐๕ ๖๙.๔๕ 

2559 ๘๐.๔๗ ๖๔.๘๑ ๖๒.๙๖ ๘๐.๙๖ ๖๙.๘๑ ๗๑.๘๐ 
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7. การเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2559 
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8. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
  โรงเรียนสารวิทยา มีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งจัดกิจโครงการ กิจกรรมนอกเวลาเรียน ดังมีคะแนนการประเมินและ

พฤติกรรมของนักเรียนในแต่ละสมรรถนะดังนี้ 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร  
ผู้เรียนมีความสามารถในการรับ-ส่งสาร มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของ

ตนเอง โดยใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม ใช้วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและถูกต้อง 
สรุปผลการประเมิน ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารต้ังแต่ระดับดี (2) ข้ึนไป คิดเปน็ร้อยละ 83.21 

 2. ความสามารถในการคิด  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

    สรุปผลการประเมิน ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ต้ังแต่ระดับดี (2) ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 81.68 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้ โดยใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา เข้าใจความสัมพันธ์

และการเปล่ียนแปลงในสังคม  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา สามารถ
ตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย 
สรุปผลการประเมิน ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ต้ังแต่ระดับดี (2) ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 83.66 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย ท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ น าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจ าวัน จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเอง 

   สรุปผลการประเมิน ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ต้ังแต่ระดับดี (2) ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 88.37 

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ผู้เรยีนเลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยี

ไปใช้พัฒนาตนเอง  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
สรุปผลการประเมิน ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ต้ังแต่ระดับดี (2) ขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 85.87 
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9 .  สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 1)  ห้องสมุด 
        - มีขนาด  720   ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด    47,460   เล่ม 
        - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  GP 
        - จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปกีารศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย    543   คน ต่อวัน 
                       คิดเป็นร้อยละ 20.25 ของนักเรียนท้ังหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน   11 ห้อง 

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน   4 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา      จ านวน   1 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์และการให้บริการ 
  เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนท้ังหมด  .....341....... เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จ านวน ……74……. เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน.........267.......... เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับครู จ านวน .........74........ เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียน จ านวน ....267......... เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย.....504.... คน ต่อวัน 
          คิดเป็นร้อยละ.....18.79.......ของนักเรียนท้ังหมด 
   - เครื่องพิมพ์ท่ีจัดให้บริการนักเรียนในการพิมพ์รายงานของนักเรียน  จ านวน ....1....เครื่อง 
   - พื้นท่ี ให้บริการ Wifi  แก่ครู .........ท้ังบริเวณโรงเรียน.......   
   - พื้นท่ี ให้บริการ Wifi  แกน่ักเรียน .......ท้ังบริเวณโรงเรียน......   
 
 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี   ( 3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
2557 2558 2559 

ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 3,600 300 240 
ระเบียงความรู้ 220 308 490 
สวนวรรณคดีไทย 5 - 10 
ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 300 - 240 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 300 - - 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปี 340 1,879 
ห้องปฏิบัติการงานคหกรรม ตลอดปี 380 1,286 
ศูนย์วิชากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ - 320 377 
ห้องศูนย์ดนตรีไทย 250 100 100 
ห้องโสตทัศนศึกษา 224 105 170 
ห้องศูนย์วงโยธวาทิต 300 100 100 
สวนหย่อมภายในโรงเรียน 150 57 57 
ห้องศูนย์ดนตรีสากล 200 - 100 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี   ( 3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
2557 2558 2559 

ห้องศูนย์ทัศนศิลป์ 300 100 100 
ห้องศูนย์นาฏศิลป์ 300 100 100 
ต้นไม้ภายในโรงเรียน 125 50 52 
สวนพฤกษศาสตร์ 89 26 42 
ป้ายนิเทศบอร์ดกาแล ตลอดปี 40 30 
สวนหินแร่ วิทยาศาสตร์ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ป้ายนิเทศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดปี 50 20 
ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ตลอดปี 200 200 
ห้องสารเคมี ตลอดปี 50 100 
ห้องปฏิบัติการวิชาเคมี ตลอดปี 200 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาชีววิทยา ตลอดปี 200 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ ตลอดปี 200 200 
ห้องจริยธรรม 334 640 332 
หอประชุมรัชมงคล 919 164 295 
ศาลาไทย 3 20 10 
ศูนย์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 600 - 147 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - - 12 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ - - 40 
ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษาฯ 640 640 640 
ซุ้มห่วงใยลูก 17 22 15 
สวนธรรมะ 40 16 40 
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ตลอดปี 200 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ตลอดปี 200 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 ตลอดปี 200 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ตลอดปี 200 200 
ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา 1,920 1,820 1,820 
สนามบาสเกตบอล 350 345 345 
สนามวอลเลย์บอล 160 170 170 
สนามฟุตซอล 150 160 160 
สนามเทนนิส 270 230 230 
ศูนย์ยูโด 230 230 230 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 150 150 150 
สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส(โต๊ะฯ) 400 400 400 
สนามฟุตบอล 250 250 250 
เวทีมวยฯ 240 240 240 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี   ( 3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 
2557 2558 2559 

เบาะเทควันโด - 195 195 
โดมกีฬาเอนกประสงค์ - - 20 
บอร์ดนิทรรศการ 6 6 6 
แหล่งน้ าภายในบริเวณโรงเรียน 3 - - 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 50 - 50 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - 15 - 
ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส - 50 1,920 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา - 50 900 
ห้องศูนย์ภาษาเกาหล ี - - 3,280 

ห้องศูนย์ภาษาจีน - - 3,520 
ห้องศูนย์ภาษาญ่ีปุ่น - - 1,453 
ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร 9 - 20 - 
ห้องแนะแนว - 85 - 
มุมความรู้ - 85 - 
*หมายเหตุ   ช่องปีการศึกษาท่ีไม่ได้ระบุจ านวนการใช้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้นั้น ไม่ได้ใช้ในปีนั้น ๆ 
 
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนคร้ังที่ใช/้ปี    

2557 2558 2559 
วัดบางบัว 3 3 3 
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 3 13 5 
รัฐสภา 1 - - 
พระบรมมหาราชวัง 1 - - 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 1 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 - 
หอสมุดคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2 - - 
หอสมุดคณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 1 - - 
หอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 1 - - 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2 - - 
มหาวิทยาลัยหอการค้า - 1 1 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - 2 1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 1 - 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - 2 - 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - 2 - 
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด - 1 - 
มหาวิทยาลัยรังสิต        - 1 - 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนคร้ังที่ใช/้ปี    

2557 2558 2559 
อินเตอร์เน็ต 700 - - 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 1 - 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 - - 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 2 5 5 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 2 2 1 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 - - 
ศูนย์วิจัยหม่อนไหม 2 - - 
กรมวิชาการเกษตร 2 - - 
ส ารวจคุณภาพของส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายของหอยเชอรี่ กรมวิทยาศาสตร์
ทหารบก 

3 
- - 

นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเทคบางนา
กรุงเทพมหานคร 

1 - - 

วัดป่าเลไล - 1 - 
วัดไผ่โรงวัว - 1 - 
มหาวิทยาลัยรังสิต - 1 - 
กิจกรรมร่วมงานวันตรุษจีน สถาบันปัญญาภิวัฒณ์  1 - - 
วังมนัส รีสอร์ท ต.คลองโคลน จ. สมุทรสงคราม - 1 - 
เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ - 1 - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา - 1 - 
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการรัชดา - 1 - 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิพณิชยการ - 1 - 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ - 1 - 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC ) - 1 - 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจฯ ( TBC ) - 1 - 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ (VBAC ) - 1 - 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจ านงค์ - 1 - 
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี - 1 - 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย - 1 - 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสามเสน - 1 - 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย - 1 - 
มหาลัยราชภัฎพระนคร - 3 3 
โรงละครแห่งชาติ - 5 5 
สนามกีฬาธูปเตมีย์ กองทัพอากาศ - 2 2 
สนามกีฬาศุภชลาศัย - 10 10 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนคร้ังที่ใช/้ปี    

2557 2558 2559 
สนามกีฬาฟุตบอล คลอง 6 - 8 8 
ศูนย์กีฬายูโด นนทบุรี - 2 2 
สนามกีฬาโรงเรียนสตรีวิทยา 2 - 3 3 
สนามกีฬาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม - 2 2 
สนามกีฬา กกท. - 4 4 
สนามกีฬาโรงเรียนต่างๆ - - 10 
Moment Villa จ.ระยอง - - 1 
ทุ่งโปร่งทองป่าชายเลน จ. ระยอง - - 1 
โรงเรียนสอนว่ายน้ าและด าน้ าชะอ า จ.เพชรบุรี - - 1 
กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี  
ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย ์

- 
- 2 

กิจกรรมค่ายภาษาเกาหลีแบบเข้ม ระดับประเทศ  
ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

- 
- 1 

กิจกรรม Open House คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- 
- 1 

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท  
เขาใหญ่  

- 
- 1 

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ อีโคแคมป์ รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี - - 1 
พิพิธภัณฑ์อวกาศ SPACE INSPIM จังหวัดชลบุรี - - 1 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

- 
- 1 

*หมายเหตุ   ช่องปีการศึกษาท่ีไม่ได้ระบุจ านวนการใช้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้น้ัน ไม่ได้ใช้ในปีน้ัน ๆ 

10. ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณ (รับ – จ่าย) 

รายรับ จ านวน / บาท รายจ่าย จ านวน / บาท 
เงินงบประมาณ 58,943,276 งบด าเนินการ/เงินเดือน – ค่าจ้าง 58,943,276 
เงินนอกงบประมาณ 21,333,196 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 22,638,861.52 

รวมรายรับ 80,276,472 รวมรายจ่าย 81,582,137.52 
 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ    100    ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  106.12     ของรายรับ 
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11. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม (เขตพื้นที่บริการ) 
        11.1  โรงเรียนสารวิทยา  ต้ังอยู่ในเขตจตุจักรมีพื้นท่ี  32.91 ตารางกิโลเมตร  ประชากร  159,514 คน  
ความหนาแน่น  4,846.97  คน : ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 5 แขวงประกอบด้วย  แขวงลาดยาว   
แขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม  แขวงจอมพลและแขวงจตุจักร มีลักษณะเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นสภาพชุมชน 
รอบบริเวณโรงเรียน มีท้ังหน่วยงานราชการและชุมชน เช่น กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  กรมทหารราบท่ี 11 กรมป่าไม้  
ส านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ชุมชนริมคลอง บางบัว และชุมชนหัตถกรรมทองลงหิน  
 
        11.2   การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 

-    ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
-    ประกอบอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ 
-   ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง 
-   รายได้เฉล่ียต่อปี  ประมาณ  200,000  บาท  
-   จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  2  คน 

 
       11.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนสารวิทยาต้ังอยู่ริมถนนพหลโยธินมีเนื้อท่ี 31 ไร่ บริเวณใกล้เคียงเป็นสถานท่ี ราชการ  
สถานศึกษา  ชุมชน  และแหล่งการค้า  โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีดังกล่าวเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนและครู  นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด  และมหาวิทยาลัยได้ส่งวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมา
ให้ความรู้แก่นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ 
 

โอกาส 
 โรงเรียนอยู่ใกล้หน่วยราชการ และมหาวิทยาลัย 
 ผู้ปกครองและชุมชนเช่ือมั่นและยอมรับในมาตรฐานของการจัดการศึกษา      
ของโรงเรียน 
 ผู้ปกครองมีรายได้เพียงพอท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรและการศึกษาของนักเรียน 
 พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

ข้อจ ากัด 
อัตราก าลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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12. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและข้อเสนะแนะ 
      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   (ระบุคะแนนที่ได้ และ ขีด        ลงในช่องคุณภาพตามผลที่ได้รับ) 

รับการประเมินระหว่าง 26,30 ถึง 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 
ตัวบ่งชี้ คะแนน

ที่ได้ 
คุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 8        
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 9.79     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
                  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย            

4.88 
     

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ          4.91     
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 9.74     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง     3.82     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน         3.92     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม           2.00     
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรู้ต่อเน่ือง 9.33     
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.80     
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอก  
                   สถานศึกษา 

4.53 
   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 9.19     
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด            4.29     
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนมีความสา มารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม     4.90     
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 11.38     
ตัวบ่งชี้ 5.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
                 ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 1.47     

ตัวบ่งชี้ 5.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.02     

ตัวบ่งชี้ 5.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                 ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 1.75     

ตัวบ่งชี้ 5.4  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 1.38     

ตัวบ่งชี้ 5.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
     และพลศึกษาในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 1.29     

ตัวบ่งชี้ 5.6  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 1.40     

ตัวบ่งชี้ 5.7  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
                และเทคโนโลยี ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 1.96     

ตัวบ่งชี้ 5.8  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้            
     ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น  ม.3 และ ม.6 1.11     

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

8.00     

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา 4.00     
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู           4.00     
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 4.50     
ข้อที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
         สถานศึกษา 

1.50 
    

ข้อที่ 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           1.00     
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ตัวบ่งชี้ คะแนน
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ข้อที่ 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  2.00     
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
               ต้นสังกัด 

4.92     

กรณีที่ 1 เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  
            ในปี 2554 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
                   จากต้นสังกัด 1 ปีล่าสุด  

 
 
     

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปีย้อนหลัง      
กรณีที่ 2  สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี 2555-
2558 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

 
2.42     

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2.50     
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตัวบ่งชี้ที่ 9 – 10       
ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00     

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ 11– 12      
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00     

ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  คะแนนเชิงคุณภาพ 2.00     
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  คะแนนพัฒนาการ 3.00     
ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน

รักษา 
                   มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทาง 
                   การปฏิรูปการศึกษา 

5.00     

คะแนนรวม / คุณภาพ 86.85     
 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง        ไม่รับรองเนื่องจาก ....................... 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ   
       โดยต้นสังกัด  ในรอบ 3 ปีล่าสุด   

องค์ประกอบประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
 ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ  รายปีการศึกษา 

2556 2557 2558 
คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.25 ดีมาก 4.75 ดีเย่ียม 4.75 ดีเย่ียม 
องค์ประกอบที่ 2  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ  
                       สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                       ของสถานศึกษา 

4.91 ดีเย่ียม 4.82 ดีเย่ียม 4.90 ดีเย่ียม 

องค์ประกอบที่ 3  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3.66 ดี 4.67 ดีเย่ียม 4.67 ดีเย่ียม 
องค์ประกอบที่ 4  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
                       สถานศึกษา 

5.00 ดีเย่ียม 5.00 ดีเย่ียม 5.00 ดีเย่ียม 

องค์ประกอบที่ 5  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3.75 ดีมาก 4.75 ดีเย่ียม 4.75 ดีเย่ียม 
องค์ประกอบที่ 6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
                       การศึกษาของสถานศึกษา 

5.00 ดีเย่ียม 5.00 ดีเย่ียม 5.00 ดีเย่ียม 

องค์ประกอบที่ 7  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน 
                       คุณภาพภายใน 

5.00 ดีเย่ียม 5.00 ดีเย่ียม 5.00 ดีเย่ียม 

องค์ประกอบที่ 8  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
                       ต่อเน่ือง 

4.66 ดีเย่ียม 5.00 ดีเย่ียม 5.00 ดีเย่ียม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4.53 ดีเย่ียม 4.87 ดีเย่ียม 4.88 ดีเย่ียม 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
        จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนท าความดีต่อ พ่อแม่ ครู ต่อสังคม ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น 
การจัดประกวดลูกดีเด่น นักเรียนดีเด่น นักบ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ซึ่งอาจจะประเมินจากสมุดบันทึกความดีของนักเรียน 
แล้วมอบรางวัลเป็นก าลังใจให้กับคนดี พร้อมเกียรติบัตรท าความดี  
  2) สถานศึกษาควรส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดศรัทธาและเช่ือมั่นว่า การอ่าน
เป็นส่ิงดีมีประโยชน์ ควรจัดเวทีให้ผู้เรียนได้น าเสนอเรื่องท่ีอ่านให้เพื่อนๆ ได้รับรู้ Social Network แล้วให้เพื่อนๆต้ัง
กระทู้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อยอดความรู้และส่งผ่านองค์ความรู้ภายในกันต่อๆไป 

3) ผู้เรียนควรได้มีโอกาสก าหนดแผนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและผู้เรียนในการทัศนศึกษา
ภายนอกสถานศึกษาแต่ละครั้ง และควรติดตามผลการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนทุกคนส่งบันทึกผลภายหลังการเข้าร่วม
กิจกรรม  

4) ผู้เรียนควรได้รับการฝึกประเมินสถานการณ์อย่างหลากหลายเช่ือมโยงการเรียนรู้ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยบูรณาการการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
คิดเป็นระบบ 

5) ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน เพื่อคัดสรรผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียนและวิพากษ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์                                                                                             
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6) สถานศึกษาควรจัดพื้นท่ีหรือเวทีแสดงผลงานของผู้เรียนท่ีได้รับการคัดสรรจากการเรียนรู้ในช้ัน
เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

7) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีอยู่ในระดับพอใช้ให้
สูงขึ้น โดยครูควรปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การสอนซ่อมเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้ควร
ก าหนดปฏิทินนิเทศช้ันเรียนให้ครอบคลุมทุกห้องเรียน สถานศึกษาควรเน้นจัดกิจกรรมทางวิชาการให้มากขึ้น ครู 
ผู้ปกครอง และผู้เรียนควรร่วมกันก าหนดเป้าหมายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับผู้เรียนแต่ละคนในแต่ละภาค
เรียนให้ชัดเจน 

8) สถานศึกษาควรพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดผลตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนจนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรน าผลจากการประเมินโครงการมาวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุกด้านอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

1) ครูควรน าข้อมูลจากระบบช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้ในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อน าไปจัดการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ได้ตรงตามลักษณะการเรียนรู้และ
พัฒนาการทางสมอง 

2) ครูควรประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ในช้ันเรียน ๓ ระยะ คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองหรือสัญญาการเรียน(Learning Contract) 
ตลอดจนน าผลการประเมินระหว่างเรียนมาใช้ซ่อมเสริมก่อนการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน  
         3) สถานศึกษาควรด าเนินการนิเทศภายในตามระบบบริหารคุณภาพ(PDCA)และน าผล                
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
-  

 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   
 1. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการด าเนินงานห้องสมุด ๓ ดี เป็นกิจกรรมของห้องสมุดเพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียน ครู และชุมชนเห็นความส าคัญและมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในของโรงเรียน  
 2. โครงการอาหารปลอดภัย สะอาด มารยาทงาม เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพ
และอนามัยท่ีดีในการรับประทานอาหารท่ีสะอาด ในสถานท่ีอันสวยงาม และนักเรียนมีระเบียบมารยาทงดงามในการ
รับประทานอาหาร 
 3. ส่ือบทเรียนออนไลน์เรื่องแผนท่ีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงาน          
การพัฒนาส่ือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
เหรียญเงิน จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถสืบ
ค้นหาความรู้นอกเวลาเรียน ครูใช้เป็นแนวทางการศึกษาค้นคว้า และเป็นตัวอย่างในการจัดท าบทเรียนออนไลน์ 
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         การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (8 องค์ประกอบ) โดยต้นสังกัด          
ปีการศึกษา 2558 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1-8  
 สถานศึกษา มีการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อย่างเป็นระบบชัดเจนสอดคล้องครอบคลุม 8 องค์ประกอบตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในส่วนใหญ่มีความชัดเจน 

จุดเด่นระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษายึดหลักการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 2. บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนางานตามบทบาท 
 3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และเตรียมความพร้อมการประเมินภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ จัดท าส่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่องและยุ่งยืน 
 2. การจัดท าระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการบริหารการศึกษา เรื่องการเรียนการสอน 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 1. ควรน าผลจากการวิจัยท่ีครอบคลุม เรื่องหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ มาก าหนดเป็นเหตุผล ความจ าเป็นในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม และน ามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทุกโครงการ 
 2. สถานศึกษาควรน าสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละปีการศึกษา เพื่อน ามาวิเคราะห์ วางแผน 
นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเข้าถึงการให้บริการ โดย
เช่ือมโยงเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ  
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สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส ภาวะคุกคาม 
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและผูป้กครอง 
2. มูลนิธิ สมาคม เครือข่ายต่างๆ และหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและ 
   เอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
3. สถานที่ต้ังของโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นแหล่ง 
   บริการให้กับชุมชน 
4. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
5. มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การสอน ห้องปฏิบัติการครบครัน 
6. การระดมทรัพยากรของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 
7. รายได้ของชุมชน และผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี มีผล 
   ต่อโรงเรียน 
8. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
9. แนวทางพัฒนาผู้เรียนไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
10. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 

1. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง  
    เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมต่อนักเรียน 
2. นักเรียนสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยี 
    มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้คล่องแคล่ว 
3. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
   เพ่ือการสืบค้นข้อมูล ส่งผลต่อการจัดการเรียน 
   การสอนของครูผู้สอน 
4. การใช้โปรแกรมเทคโนโลยีทั้งของครูและ 
   นักเรียนขาดประสิทธิภาพ 
5. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอ้ือประโยชน์ในการ 
   พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
6. องค์กร เอกชน มูลนิธิ สมาคม เครือข่ายต่างๆ  
   สนับสนุนงบประมาณของโรงเรียน 
7. นโยบายเก่ียวกับการก าหนดอัตราบรรจุ การคัด 
   เลือกสรรหา 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1.โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย ได้ชัดเจนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและ 
   คุณธรรมของครูและบคุลากรทางการศึกษา 
2. โครงสร้างการบริหารราชการในสถานศึกษาชัดเจน 
3. จัดหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุม 
4. บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเน่ืองและครอบคลุม 
5. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและองค์กร 
6. ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา 
7. โรงเรียนมีสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงินภายใต้ความถูกต้อง ถูก 
    กฎหมาย 
8. วัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน มีความพร้อมและเพียงพอ 
9. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
    โรงเรียนเพ่ือการพัฒนา 
10. ก าหนดโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอ านาจเปน็หลักประชุม 
    วางแผน นิเทศ การด าเนินกิจกรรม มีความสามัคคี เสริมแรง แรงจูงใจ  
    สวัสดิการ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตาม 
   เกณฑ์มาตรฐาน 
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาทักษะการอ่านคิด  
   วิเคราะห์และเขียน 
3. บุคลากรด้านโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความสามารถ  
   เฉพาะทางและเพียงพอ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเอง 

 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสารวิทยาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ       
ดีเย่ียม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตาราง 
ตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

มาตรฐาน  
2559 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ผลการ
พัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดี -1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดี -1 

1. ความสามารถในการอา่น เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น ดีเย่ียม ดี -1 
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
ดีเย่ียม ดี -1 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 
4. ความกา้วหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเย่ียม ดี -1 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดีเย่ียม ดี -1 
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเย่ียม +1 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม

อันดีของสังคม 
ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเย่ียม ดี -1 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 
4. สุขภาวะทางรา่งกาย และลักษณะจิตสังคม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครแูละบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดีเย่ียม ดี -1 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษา ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม ดี -1 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเย่ียม พอใช้ -1 
3. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเขา้ใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธภิาพ ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ   ดีเยี่ยม ดีเย่ียม +1 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 

ภาพรวม ดีเยี่ยม ดี -1 
หมายเหตุ +1 หมายถึง ผลการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์/คา่เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
             -1 หมายถึง ผลการพัฒนาต่ ากวา่เกณฑ์/คา่เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
อย่างมีเหตุผลดังนี้ 
 1.  ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้การคิดเชิงระบบ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Independent Study : IS)เป็นรายวิชาเพิ่มเติมท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย  ประกอบด้วย รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation 
: IS)  รายวิชาการส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation : IS2) และกิจกรรมการน าองค์
ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) : IS3)  
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถจากการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  ด้วยการ 
      2.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ  ท้ังด้านวิชาการ  การงานอาชีพ  
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและด้านอื่น ๆ  ด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และกิจกรรม “ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม
สาธารณประโยชน์”  
       2.2  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถโดยให้จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมแข่ง
ทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 3.  ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือมอบหมายภาระงานท่ี            
ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้  แล้วน าเสนอความคิดด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
 สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร จึงจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นแนวทาง
ในการจัดท าหลักสูตรและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา คณะครูร่วมกัน
ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  วัดและ
ประเมินผลด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี หรือผลการเรียนรู้  เน้นการประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงานและพฤติกรรมจริง  
 มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมีก ารพัฒนา
หลักสูตรส าหรับห้องเรียนปกติและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIEFTED) และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program และในมัธยมศึกษา-            
ตอนปลาย ได้แก่ห ลัก สูตรพิ เศษของสถาน ศึกษา (Special Academy Program) จัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส) โดยเจ้าของภาษา  
 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” จ านวน 58 ชมรม กิจกรรม
ส่งเสริมระเบียบวินัย ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรม นศท. และกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 สถานศึกษาพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยการก าหนดนโยบายวางแนวทางในการ
ปฏิบัติได้ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ได้แก่โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันพระ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม กล่อมเกลาผู้เรียนให้มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญู-
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ปลูกฝังความเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ท่ีดีของครูอาจารย์ 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โครงการ
เสริมสร้างสู่ประชาคมอาเซียน โครงการบริหารกิจการนักเรียน โครงการโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ชุมชน             
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ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น                    
ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมค่ายภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมวันตรุษจีน Christmas Day 
วันทานะบาตะ วันรักภาษาเกาหลี วันรักภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ กิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ฯลฯ สถานศึกษาได้ด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี กิจกรรมทดลองสมรรถภาพทางกายของ ผู้เรียน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล ฯลฯ สถานศึกษาได้
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์ 

2. ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ อธิบาย ตระหนัก แสดงความสามารถของตนในทักษะด้านต่างๆ ของการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีความสามารถในด้านการอ่าน การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจ าวันเพื่อการด ารงชีวิต มีทักษะชีวิตท่ีดีขึ้น ได้แก่ การมีสุขนิสัยท่ีดี การดูแลสุขภาพ 
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ รักการออกก าลัง มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีสุขภาพดี ปลอด
จากปัญหาสารเสพติด ส่ิงมอมเมา เกม ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เข้าร่วมกิจกรรมท าให้มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด้านกีฬา กิจกรรมทักษะด้านทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ ดินตรีไทย กล้าแสดงออก   
เห็นคุณค่าตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ สามัคคี มีจิตสาธารณะ ให้เกียรติบุคคลอื่น นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ และร่วมแสดงความช่ืนชมความส าเร็จของนักเรียนมีผลงานจากการแข่งขันจน
ได้รับรางวัล โดยด าเนินงานเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ก าหนดผู้รับผิดชอบ ท าให้งานด าเนินไปอย่าง                 
มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การด าเนินการการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีความ
กตัญญูกตเวที เอื้ออาทร ต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 
 นอกจากนั้นการท่ีสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  และ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลปรากฏผลดังนี้ 
 1.  ผู้เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Independent Study : IS)สามารถก าหนดเป้าหมายใน
เรื่องท่ีศึกษา  สามารถคาดการณ์ผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเรื่องท่ีศึกษา  สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะศึกษาได้อย่าง
มีเหตุผล  และสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าท่ีน าเสนอความคิดได้อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ 
 2.  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สามารถน าเสนอวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ  โดยการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
     2.1  กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน   
     2.2  กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยและต่างชาติ  ได้แก่  กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรม
วันเข้าพรรษา  กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมวันอาเซียน  กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส  กิจกรรมวันชาติเกาหลี  
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันตรุษจีน  เป็นต้น 



33 

 

     2.3  กิจกรรมแข่งทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 3.  ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้  น าเสนอความคิดด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองด้วยการ
น าเสนอภาระงานท างานและภาระงานในวิชาต่าง ๆในรูปแบบท่ีกลากหลาย  เช่น  รูปเล่มรายงาน mind mapping  
นิทานการ์ตูน  หนังส้ัน  วีดิโอ  การ์ตูนหน้าเดียว  และการแสดงในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  เป็นต้น 
 
ตาราง ผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 75.12 ดี 

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละดับช้ัน 

63.26 ดี 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

72.87 ดี 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 80.88 ดีเย่ียม 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 72.87 ดี 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 71.80 ดี 
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 89.07 ดีเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 92.26 ดีเย่ียม 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
96.70 ดีเย่ียม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 79.75 ดี 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 97.90 ดีเย่ียม 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 94.68 ดีเย่ียม 

  
3. จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตร มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีจิตใจท่ีดีและ         
มีสุนทรียภาพ 
 2. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 3. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายบูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
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 4. สถานศึกษามีความพร้อมท้ังแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสืบค้น (Resonce 
Center) และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอย่างหลากหลายและสม่ าเสมอ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากขึ้น 
 2. ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการมีทักษะในการท างาน มีความสามารถใน
การท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 
 3. พัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียน สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้ดียิ่งขึ้น 
 4. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม ICT (e – learning, E-book, CAI) ท่ีมีศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลการ
เรียนรู้แบบองค์รวมแก่ผู้เรียน 
 5. ส่งเสริมวิทยฐานะครู พัฒนาการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัยพัฒนาและน าผลมาใช้ปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ :   ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนผลการด าเนินงาน
ท่ีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา สภาพแวดล้อมภายใน  ด้านการบริการและผลผลิต โครงสร้างองค์กรและการจัดการ โครงสร้างภายใน 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
ก าหนดความ ท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  ทิศทางในการด าเนินงาน และกรอบเวลา  เพื่อใช้ประกอบในการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ แล้วจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี โดยก าหนดกรอบกลยุทธ์ของ
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย และโครงการ ต่อจากนั้น น าร่างแผนกล
ยุทธ์ท่ีผ่านกระบวนการกล่ันกรองโดยตัวแทนครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสารวิทยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนประกาศใช้แผนกลยุทธ์ จาก
กระบวนการดังกล่าวท าให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา ปีงบประมาณ 2559-2560 เพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพื่อยึดเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติงานประจ าและงานกลยุทธ์  มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลและประเมินผลการด าเนินงาน น าไปวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงพัฒนา ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ท่ีได้ก าหนดไว้  

2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบในการพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบ 
 2.3 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ส าหรับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียน โดยวิเคราะห์หาความต้องการและความจ าเป็น จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถท างานอย่างเป็นระบบ 
 2.4 มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปลอดภัย ผ่านการเก็บ รวบรวม
ตรวจสอบให้มีความถูกต้อง  แม่นย า เช่ือถือได้จากคณะปฏิบัติงาน และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาท้ังในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน มีระบบเครือข่าย Internet เช่ือมต่อกับภายนอกองค์กร เพื่อติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูล 
และระบบ LAN / Internet เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูล แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือสารผ่านทางการประชุม อบรมสัมมนา ประกาศ ค าส่ัง ระเบียบและข้อ
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ปฏิบัติ หนังสือแจ้งเวียนต่างๆ ทาง Website ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ (social media) ให้ครูและบุคลากรได้รับรู้
การด าเนินงาน การตัดสินใจท่ีส าคัญของผู้อ านวยการและคณะผู้บริหาร ติดตามความเคล่ือนไหวของโรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภายนอกและภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ และสร้างความผูกพันกับทุกคนในโรงเรียน 
 2.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ อาคารสถานท่ีเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา สะอาด 
ปลอดภัย และมีการใช้พื้นท่ีในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น สนามบาส สถานวอลเลย์บอล สนามฟุตบอล มีการ
ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนให้สะอาดสวยงามและเพียงพอ มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการตรวจคุณภาพอาหาร
ประจ าป ี

3. จุดเด่น 
 ผู้บริหารมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน มีการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  และมีการ การบริหารการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรม เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส่งผลให้คุณภาพ
ผู้เรียนดีขึ้น จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประเมินในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียจ าแนกตาม
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การปฏิบัติงานต้องประสานงานกับหลายฝ่ายท้ังภายในและภายนอก ท าให้การประสานขาดความคล่องตัว
และล่าช้า 
 2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ระบบเบิกจ่ายมีหลายข้ันตอน ท าให้เกิดความล่าช้า 
 4. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสารวิทยามีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยครูผู้สอนจะก าหนด
เป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการ
ก าหนดเป้าหมายดังกล่าวนั้นจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนจะเน้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อน ามาวางแผนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการฝึกทักษะ ฝึกการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา นอกจากนี้โรงเรียนสารวิทยายัง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และสร้างแหล่งเรียนรู้ โดยรอบ
โรงเรียน เช่น การจัดท าสวนพฤกษศาสตร์ การจัดท าห้องสืบค้น เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา อีกท้ัง
สนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีในการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21
 ส่วนการตรวจสอบและการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนนั้น โรงเรียนสารวิทยาสนับสนุนให้ครูผู้สอน
ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ใช้เครื่องมือประเมินท่ีหลากหลายเป็นระบบ และสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนด
รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อน าผลจากการประเมินดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย 
แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และน าผลการวิจัยนั้นมาปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมท้ังสะท้อนผลการประเมินกลับสู่ตัวผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านชุมชนโรงเรียนสารวิทยาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีท้ังการให้ผู้เรียนจัดท าเป็นโครงการส ารวจด้านต่างๆในแหล่งชุมชนท่ีนักเรียนพักอาศัยหรือ
ชุมชนใกล้เคียง  การสืบค้นประวัติความเป็นมาและความส าคัญของชุมชนท่ีน่าสนใจในบริเวณรอบโรงเรียน  มีการจัด
ให้ผู้เรียนไปเย่ียมชมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงตามมหาวิทยาลัยต่างๆ  รวมท้ังทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนเชิญชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน อาทิเช่น นิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรู้ทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม อบรมพัฒนาจิตใจ  เชิญผู้ปกครองหรือองค์กรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน  
และรวมถึงการเชิญกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมาเยี่ยมชมนิเทศการสอนของครูผู้ช่วย เพื่อเป็นการร่วมช่วยกัน
พัฒนาบุคลากรครูท่ีบรรจุใหม่แบบกัลยาณมิตร  จากการท่ีโรงเรียนสารวิทยาส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
เป็นแหล่งเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และเกิดองค์ความรู้ท่ีสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ต่อไป    
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2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนสารวิทยาได้สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

โครงการ กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS) 
2. กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณะประโยชน ์
3. ห้องเรียน STEM 

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพและ
ความสามารถตามอัตลักษณ์
สถานศึกษา 

1. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะความรู้  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
1. กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 
2. กิจกรรมการประกวดห้องเรียนคุณภาพ 
3. อบรมการสร้าง/ใช้ส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 

4. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม 

1. กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา 

5. โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ 

1. กิจกรรมการนิเทศภายในของครูผู้สอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ช่วยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. อบรมพัฒนาครูผู้สอนด้านแผนการจัดการเรียนรู ้
4. การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

 
จากการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลดังแสดงในตาราง 
ประเด็นพิจารณา ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 84.85 ดีเยี่ยม 
1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 

75 ดีเย่ียม 

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี 

97.73 ดีเย่ียม 

1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

94.32 ดีเย่ียม 

1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 89.77 ดีเย่ียม 
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

86.36 ดีเย่ียม 

1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 65.90 ดี 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 59.10 พอใช ้
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ประเด็นพิจารณา ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน 

63.64 ดี 

2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

54.55 พอใช้ 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ        
มีประสิทธิภาพ 

89.55 ดีเย่ียม 

3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 100 ดีเย่ียม 
3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 88.64 ดีเย่ียม 
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ
เรียนการสอน 

90.90 ดีเย่ียม 

3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 79.55 ดี 
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 88.64 ดีเย่ียม 

ภาพรวม 77.83 ดี 
 
3. จุดเด่น 

1. โรงเรียนสารวิทยาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงทักษะด้านต่างๆ ตามความสนใจและความถนัดรายบุคคล  
2. ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก 
3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4. ครูเล็งเห็นความส าคัญการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับ

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. บรรจุเพิ่มเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรืออาชีพในท้องถิ่นในเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและในวิชาเลือกเสรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสารวิทยาด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2.) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 3.) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 5.) จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6.) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7.) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8.) จัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการ
ด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงาน
ประจ าปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดท่ีควรพัฒนา 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมิน
ตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองท่ีวางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา 
ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) เพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดีเย่ียม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความมั่นใจ
ต่อระบบ และมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จุดเด่น 
 1. สถานศึกษายึดหลักการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 2. บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนางานตามบทบาท 
 3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และเตรียมความพร้อมการประเมินภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. สถานศึกษาควรน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ จัดท าส่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่องและยุ่งยืน 
 2. การจัดท าระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการบริหารการศึกษา เรื่องการเรียนการสอน 
 3. สถานศึกษาควรน าสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละปีการศึกษา เพื่อน ามาวิเคราะห์ วางแผน 
นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเข้าถึงการให้บริการ โดย
เช่ือมโยงเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 3 ดี 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนสารวิทยา น าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มาเป็นกลไกท่ีส าคัญท่ีสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยยึด
หลักการท่ีส าคัญ ได้แก่ การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างาน และเป็นการแสดง
ความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ประสบผลส าเร็จตามท่ี
ต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ประเมินสรุปว่าได้ ระดับดี ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับดี มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเย่ียม  
 โรงเรียนสารวิทยา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและ
การด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี วิเคราะห์ ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือ
การเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงใน
ทุกขั้นตอน 
 โรงเรียนด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความ
ร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
และความมั่นใจต่อระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษา จะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของ
แต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
สรุปผล 

จุดเดน่ จุดควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ คิด
วิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อ ในระ ดับ สูงขึ้ น  มี คุณ ธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตร มี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่า
ระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์  มี จิตใจท่ี ดีและ         
มีสุนทรียภาพ 
 2. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างชัดเจน โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 3. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนตรงตามวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายบูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
 4. สถานศึกษามีความพร้อมท้ังแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสืบค้น 
(Resonce Center) และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  1. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอย่างหลากหลายและ
สม่ าเสมอ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมาก
ขึ้น 
 2. ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
ตลอ ดจน ส่ ง เส ริ ม ก ารมี ทั ก ษ ะ ใน ก ารท า ง าน  มี
ความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 
 3. พัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียน สร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศใน
การส่ือสารได้ดียิ่งขึ้น 
 4. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้บูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม ICT (e – 
learning, E-book, CAI) ท่ี มี ศูน ย์ การ เรียน รู้  เพื่ อ ให้
เกิดผลการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่ผู้เรียน 
 5. ส่งเสริมวิทยฐานะครู พัฒนาการเรียนการ
สอน ด าเนินการวิจัยพัฒนาและน าผลมาใช้ปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 ผู้บริหารมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารอย่าง
ชัดเจน มีการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบติดตาม

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
  1. การปฏิบัติงานต้องประสานงานกับหลายฝ่าย
ท้ังภายในและภายนอก ท าให้การประสานขาดความ
คล่องตัวและล่าช้า 
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จุดเดน่ จุดควรพัฒนา 
และประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีการ การบริหาร
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร โดย
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการและกิจกรรม เกิดประสิทธิผลบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนดีขึ้น จากรายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ น ฐาน  (O–NET) จาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ซึ่งผลการประเมินในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียจ าแนกตามระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติ ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและไม่
เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ระบบเบิกจ่ายมีหลายข้ันตอน ท าให้เกิดความ
ล่าช้า 
 4. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 
 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 

1. โรงเรียนสารวิทยาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง
ทักษะด้านต่างๆ ตามความสนใจและความถนัดรายบุคคล  

2. ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน มี
ความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก 

3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 

4. ครูเล็งเห็นความส าคัญการพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 
 1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. บรรจุเพิ่มเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
อาชีพในท้องถิ่นในเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและในวิชาเลือกเสรีของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 1. สถานศึกษายึดหลักการบริหารโดยเน้นการมี
ส่วนร่วม 
 2. บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรมีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนางานตามบทบาท 
 3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ และเตรียมความพร้อมการประเมิน
ภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 1. สถานศึกษาควรน าระบบสารสนเทศไปใช้ใน
การวางแผนกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ จัดท าส่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่องและ
ยุ่งยืน 
 2. การจัดท าระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการบริหารการศึกษา 
เรื่องการเรียนการสอน 
 3. สถานศึกษาควรน าสารสนเทศผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของแต่ละปีการศึกษา เพื่อน ามาวิเคราะห์ 
วางแผน นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเข้าถึงการ
ให้บริการ โดยเช่ือมโยงเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 2. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคมในการด าเนินการ
สนับสนุนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
 3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม ICT (e – learning, E-book, CAI) ท่ีมีศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลการ
เรียนรู้แบบองค์รวมแก่ผู้เรียน 
 4. การจัดกิจกรรมท่ีเน้นฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์และไตร่ตรอง คิดสังเคราะห์ ตลอดจน
ส่งเสริมการมีทักษะในการท างาน มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5. จัดทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและพร้อมต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา 
 2. หน่วยงานต้นสังกัดจัดกิจกรรมพัฒนาด้านเทคนิคการสอนของครูให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงของสังคม 
  



 

ภาคผนวก 
 

 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 ประกำศโรงเรียนสำรวิทยำ เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเพื่อกำร  
   ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 ประกำศโรงเรียนสำรวิทยำ เรื่อง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำ 
   ขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 ค ำรับรองเอกสำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

 

 

 

 

 

 



 



 
ประกาศโรงเรียนสารวิทยา 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

----------------------------- 
โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553 

ข้อ 14 ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 ประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2554 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก าหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์
และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
                    ประกาศ ณ วันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

(ดร.วราวุธ  ตีระนันทน์) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 
 

(นายพชรพงศ์  ตรีเทพา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 

 

 
 



 
การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสารวิทยา 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ              
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเย่ียม 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเย่ียม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับดีเย่ียม 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 

ระดับดีเย่ียม 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเย่ียม 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับดีเย่ียม 



มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ระดับดีเยี่ยม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

3. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ   ระดับดีเยี่ยม 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
ระดับดีเย่ียม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนสารวิทยา 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

----------------------------- 
โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย 
และการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้
เหมาะสมสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนสารวิทยา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
                    ประกาศ ณ วันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
  

(ดร.วราวุธ  ตีระนันทน์) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 
 

(นายพชรพงศ์  ตรีเทพา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 

 

  
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนสารวิทยา 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสารวิทยา มีจ านวน  
4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.  ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
     2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     3.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
     4.  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
     6.  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1.  การมีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดี

ของสังคม 
     2.  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
     3.  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
     4.  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    2.1 การวางแผน และด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
    2.2 การวางแผน และด าเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
    2.3 การวางแผนการบริหาร และการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
    2.4 การวางแผน และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3.  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
4.  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
1.  การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2.  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น 
3.  การตรวจสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 



 
ค าสั่งโรงเรียนสารวิทยา 

ท่ี  103 / ๒๕60 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………………….………………. 
ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 มีประกำศคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเรื่อง ก ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบกับประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ฉบับลง
วันท่ี 11 ตุลำคม 2559 เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรด ำเนินงำนท่ีเป็น ไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนั้น โรงเรียนสำรวิทยำจึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ดังนี้ 

๑. นำยพชรพงศ์  ตรีเทพำ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยดุสิต  ขจรภัย   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวกัลยำรัตน์ เมธีวีรวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นำงสมคิด  ปูชิตเสถียร  กรรมกำร 
5. นำงสำวรำตรี  เหล่ำหะเกียรติ  กรรมกำร 
6. นำงอรฉำย  บุนนำค   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงสำววิชณี  เปรมประยูร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้ำท่ี  

๑. ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๒. ให้ข้อคิดเห็นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 ส่ัง ณ วันท่ี   7    เดือน  มีนำคม   พ.ศ. ๒๕60 

 
 
 

 
(นำยพชรพงศ์  ตรีเทพำ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ 
 

 



 
  

 
 

ค าสั่งโรงเรียนสารวิทยา 
ท่ี 275/2560      

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา  
ปีการศึกษา ๒๕๕9 

------------------------------ 
  สืบเนื่องจำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2545 มำตรำ 9(3) ได้ก ำหนดกำรจัดระบบ โครงสร้ำง และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ให้ยึดหลักท่ีส ำคัญ    ข้อหนึ่ง 
คือ มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ โดย
มำตรำ 31 ให้กระทรวงศึกษำธิกำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีก ำกับดูแลกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท ก ำหนดนโยบำย แผนและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ และมำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก เพื่อสอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่องให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ในหน่วยงำนต้นสังกัด และ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ในกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ ตำมเอกสำรแนบท้ำยกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลำคม พ.ศ. 2559 และอำศัยอ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2557 มำตรำ 27(1) จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ          ปีกำรศึกษำ 2559 ดังต่อไปนี ้
 
 คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.   นำยพชรพงศ์ ตรีเทพำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ         ประธำนกรรมกำร 

       ๒.   นำยดุสิต  ขจรภัย             รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ รองประธำนกรรมกำร 
       ๓.   นำงสมคิด ปูชิตเสถียร    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
       ๔.   นำงสุรีรัตน์  สะสุนทร   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป    กรรมกำร 
       ๕.   นำยเขษมชำติ  อำรีมิตร      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 

  6. นำงสำววิชณี เปรมประยูร   ครู 
        หัวหน้ำงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  7. ส.อ.หญิงปำริชำติ หมดมณทิล ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
        งำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่ วำงแผนและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำน ประสำน และให้ค ำปรึกษำ ก ำกับดูแลให้งำนส ำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ดังนี้ 
กลุ่มบริหำรท่ีร่วมรับผิดชอบมำตรฐำน 
   กลุ่มบริหำรวิชำกำร มำตรฐำนท่ี 1 (1.1 ทุกประเด็น) 
       มำตรฐำนท่ี 2 (2. ประเด็น 2.1) 
       มำตรฐำนท่ี 3 (ทุกประเด็น) 

/กลุ่มบริหำรงำนบุคคล… 



   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มำตรฐำนท่ี 1 (1.2 ประเด็น 1),2),3)) 
       มำตรฐำนท่ี 2 (2. ประเด็น 2.2) 
   กลุ่มบริหำรท่ัวไป มำตรฐำนท่ี 1 (1.2 ประเด็น 4) 
       มำตรฐำนท่ี 2 (2. ประเด็น 2.4) 3.) 
   กลุ่มบริหำรงบประมำณ มำตรฐำนท่ี 2 (1),2.(ประเด็น2.3) ,4)) 
       มำตรฐำนท่ี 4 (ทุกประเด็น) 
คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดท า 4 มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
    นำงสมคิด ปูชิตเสถียร ท่ีปรึกษำ 
    นำยเขษมชำติ อำรีมิตร ท่ีปรึกษำ 
    นำงสุรีรัตน ์ สะสุนทร ท่ีปรึกษำ 
 คณะกรรมการมาตรฐาน 
    นำงสำวพิมพ์ประภำ ประทุมวรรณ ประธำนกรรมกำร 
    นำงสำวธัญทิพย ์ อริยอัครพงษ ์ รองประธำนกรรมกำร 
    นำงจีรนันท์ ธ ำรงวิศว กรรมกำร 
    นำงสำวรำตรี  เหล่ำหะเกียรติ กรรมกำร 
    นำงสำววิภำภร อ ำพันกำญจน ์ กรรมกำร 
    นำงสำวพัชรีย์ สว่ำงวงษ ์ กรรมกำร 
    นำยณัฐพล มั่นเรือง กรรมกำร 
    นำงสำวขนิษฐำ ผลำธัญญะ กรรมกำร 
    นำยพีระชำติ  ศรีมหันต์ กรรมกำร 
    นำงสำวลดำวัลย์ กันธมำลำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 คณะกรรมการด าเนินการ 
 ประเด็นพิจารณา   
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
   1. นำงสำวพิมพ์ประภำ ประทุมวรรณ หัวหน้ำ 
   2. นำงนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข รองหัวหน้ำ 
   3. นำงสำวธนิสรำ     ภู่ไพบูลย์ กรรมกำร 
   4. นำงสำวภัทรำวรรณ ปริมิตร กรรมกำร 
   5. นำงสำวเจนจิรำ  แอ่งบัวใหญ่ กรรมกำร 
   6. นำงสำวสุณิสำ สอำดศรี กรรมกำร 
   7. นำงสำววิภำ  มณีเนตร กรรมกำร 
   8. นำงสำวประจบ แสงสีบับ กรรมกำร 
   9. นำยโสภณ จุ้ยจิตร กรรมกำร 
   10. นำงสำวปัทมำ ประพฤติงำมพงศำ กรรมกำร 
   11. นำงสำวภิญญำพัชญ ์ รักกุศล กรรมกำร 
   12. นำยพิชำชำญ สุขประเสริฐ กรรมกำร 

/13. นำงสำวสุวิมล… 



   13. นำงสำวสุวิมล จันต๊ะสุรินทร์ กรรมกำร 
   14. นำงสำวธณัฐฐำ สว่ำงรักษ์ กรรมกำร 
   15. นำยอธิพงศ์ โชคเคล้ำลำภ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
   1. นำงสำวธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์ หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวอรนันท์ จันทร์ประภำพ รองหัวหน้ำ 
   3. นำงยินดี   ดวงยี่หวำ กรรมกำร 
   4. นำงนิภำวรรณ กำรุญ กรรมกำร 
   5. นำงสำววนิดำ หลำกจิตร กรรมกำร 
   6. นำงสำวปำวำริศำ สมำฤกษ์ กรรมกำร 
   7. นำงวัลวิภำ เพ็งประสพ กรรมกำร 
   8. นำยนวพรรษ  ตรีสูน กรรมกำร 
   9. นำงสำวพรพิมล จงรักวิทย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
   1. นำงสำวลดำวัลย์ กันธมำลำ หัวหน้ำ 
   2. นำยจตุพร  ใจหำญ รองหัวหน้ำ 
   3. นำงพิชญ์สิน ี ค ำแก้ว กรรมกำร 
   4. นำยสมศักดิ์  พัฒนำวิวฒันพร กรรมกำร 
   5. นำงอรุณรัตน ์ คัมภีรพจน์ กรรมกำร 
   6. นำงสำววีณัฐดำ แก้วโท กรรมกำร 
   7. นำยสุรชัย  ศรีชัยชนะ กรรมกำร 
   8. นำยวิชชวิทย์ จัวนำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  4) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
   1. นำงจีรนันท์ ธ ำรงวิศว หัวหน้ำ 
   2. นำงพรรณอุษำ  พัฒนำวิวฒันพร รองหัวหน้ำ 
   3. นำงสำวเฉลิมศรี เกตุจ ำปำ กรรมกำร 
   4. นำงสำวกนกวรรณ อันบุรี กรรมกำร 
   5. นำงสำวสุชินันท์ งำมสมชนม์ กรรมกำร 
   6. นำยธเนศ  วิริยะมนตร ี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ 
   1. นำงสำวรำตรี  เหล่ำหะเกียรติ หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวสุกำนดำ หมู่พยัคฆ์ รองหัวหน้ำ 
   3. นำงอุไรวรรณ    สังวรเจต กรรมกำร 
   4. นำงสำวจรรจิรำ ฤทธิชัย กรรมกำร 
   5. นำยกัมปนำท   สมชำติ กรรมกำร 
   6. นำงสำววรรณฤดี โพร่ขวำง กรรมกำร 
   7. นำงอรจิรำ ปฏินนท์วำนิช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

/6) ควำมพร้อม... 



  6) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำน 
   1. นำงสำววิภำภร อ ำพันกำญจน ์ หัวหน้ำ 
   2. ส.อ.หญิงปำริชำติ หมดมณทิล รองหัวหน้ำ 
   3. นำงภควรรณ  รัตนศุภสิน กรรมกำร 
   4. นำงรุ่งเพ็ชร ์ สร่องศรี กรรมกำร 
   5. นำงสำวกัญญำรัตน ์ อำโรโจ กรรมกำร 
   6. นำงศรนรำรัตน ์ แก้วคุ้มภัย กรรมกำร 
   7. นำงสำววนัสนันท์ ค ำแสน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
   1.  นำยพิทักษ์ ชินสีห์ หัวหน้ำ 
   2.  จ่ำสิบเอกถนอมศักดิ์ ทองประเทือง รองหัวหน้ำ 
   3. นำงสำวพัชรีย์ สว่ำงวงษ ์ กรรมกำร 
   4. นำงจุฑำมำศ    พัฒนชู กรรมกำร 
   5. นำงสำวอุไรวัลย์ สมร กรรมกำร 
   6. นำงสำวเทียมแข ผิวบุญเรือง กรรมกำร 
   7. นำงสำวสุภัทรำ ศรีสมบัติ กรรมกำร 
   8. นำยณัฐพล สุดหอม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
   1. นำยณัฐพล มั่นเรือง หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวไพริน ชยำมำศ รองหัวหน้ำ 
   3. นำงสำวฉวีวรรณ   เทียนสุน กรรมกำร 
   4. นำยกรัณฑ์ ปิ่นสุวรรณ กรรมกำร 
   5. นำงสำววนัสนันท์ ถิ่นรัตน ์ กรรมกำร 
   6. นำยวิชิต  จีนพวด กรรมกำร 
   7. นำยชุมพล เทพสูงเนิน กรรมกำร  
   8. นำงสำวนภวรรณ นำคอุไร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3) กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
   1. นำงสำวขนิษฐำ ผลำธัญญะ หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวกนกลักษณ์ แปงปำงใส รองหัวหน้ำ 
   3. นำงคมคำย   มำกบัว กรรมกำร 
   4. นำงสำวอัจฉรำ   อำรีรัตน์ กรรมกำร 
   5. นำยอำณำจักร แท่งทอง กรรมกำร 
   6. นำยชำนนท์ สมคิด กรรมกำร  
   7. นำยวรำวุธ ช้ ำเกตุ กรรมกำร 
   8. นำยสิทธิชัย จันทะนะ กรรมกำร 
   9. นำยธีระวัฒน ์ สีหำบุญลี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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  4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม 
   1. นำยพีระชำติ  ศรีมหันต์ หัวหน้ำ 
   2. นำยไตรรัตน ์ ศรีจิตรแจ่ม รองหัวหน้ำ 
   3. นำงสมพร   ทำนธรรม กรรมกำร 
   4. นำยพรชัย  เกตุฉำย กรรมกำร 
   5. นำยพลัฏฐ์  ตุ่มทอง กรรมกำร 
   6. นำงอรทัย  ทองฝำก กรรมกำร 
   7. นำงสำวสุรีพร ศรีขวัญเมือง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
    นำงสมคิด ปูชิตเสถียร ท่ีปรึกษำ 
    นำยเขษมชำติ อำรีมิตร ท่ีปรึกษำ 
    นำงสุรีรัตน ์ สะสุนทร ท่ีปรึกษำ 
    นำยดุสิต   ขจรภัย ท่ีปรึกษำ 
 คณะกรรมการมาตรฐาน 
    นำงสำวศิรธันย์ สำมเชียง ประธำนกรรมกำร 
    นำยพงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง รองประธำนกรรมกำร 
    นำยประพจน ์ อังคเรืองรัตนำ กรรมกำร 
    นำงสำวเสำวลักษณ์  สภำนนท์ กรรมกำร 
    นำยธันวำ  เดชะศิริ กรรมกำร 
    นำงสำวนัทธมน   โลหิตหำญ กรรมกำร 
    นำงสำวจุฑำทิพย์ เจนธนำนันท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 คณะกรรมการด าเนินการ 
 ประเด็นพิจารณา   
 1. กำรมีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
   1. นำงสำวศิรธันย์ สำมเชียง หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวธนวรรณ เมฆแดง รองหัวหน้ำ 
   3. นำงสำวดำวเรือง เกณฑ์สำคู กรรมกำร 
   4. ว่ำท่ี ร.ต. เจษฎำ     จงสืบสุข กรรมกำร 
   5. นำงสำวสุภำพ สหุนัยต์ กรรมกำร 
   6. นำยวรำงค์ สุจริต กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  2.1 กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และ
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
   1. นำยประพจน ์ อังคเรืองรัตนำ หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวกฤติยำ ปะทังคะติ รองหัวหน้ำ 
   3. นำยทวิตย์  วรรณชัยมงคล กรรมกำร 
   4. นำงสำวประวิดำ จันที กรรมกำร 
   5. นำงสำวธันย์ชนก อรัญญิก กรรมกำร 
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   6. นำงสำวสุกำนดำ แก้วทองพันธุ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2.2 กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
   1. นำยพงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง หัวหน้ำ 
   2. นำยศุภวัฒน ์ คัมภิรำนนท์ รองหัวหน้ำ 
   3. นำงสำวธัญธร เวชวิทยำขลัง กรรมกำร 
   4. นำงสำวอมรรัตน ์ ใจแสน กรรมกำร 
   5. นำยธนกฤติ แก้วกำบิน กรรมกำร 
   6. นำงสำวธีรำภรณ์ ผลกอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2.3 กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 
   1. นำงสำวเสำวลักษณ์  สภำนนท์ หัวหน้ำ 
   2. นำงศรำนตำ  กฤษฎำสิมะ รองหัวหน้ำ 
   3. นำงสำวประนอม สิงห์โต กรรมกำร 
    4. นำงสุดำรัตน์ สแปรตต์ กรรมกำร 
   5. นำงสำวอนัญญำ  วันทยำนันท์ กรรมกำร 
   6. นำงสำวนิรชำ สุวรรณมณี กรรมกำร 
   7. นำงสำวสุนิสำ วำริน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2.4 กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
   1. นำยธันวำ  เดชะศิริ หัวหน้ำ 
   2. นำยกิตติพัทธ์ สุขล้ิม รองหัวหน้ำ 
   3. นำงสำวประภำวดี เจริญจิตร กรรมกำร 
    4. นำยนเรศ  ล้ ำเลิศวัฒนำ กรรมกำร 
   5. นำงสำวบุญรักษำ  อินทรเสน กรรมกำร 
   6. นำงสำวอัจฉรำภรณ์ สุระถำ กรรมกำร 
   7. นักพัฒนำทุกคน  กรรมกำร 
   8. นำงฐะปะนีย์  เอี่ยมศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน 
   1. นำงสำวนัทธมน   โลหิตหำญ หัวหน้ำ 
   2. นำงศุภำวีร์ ศรีโท รองหัวหน้ำ 
   3. นำงสำววีร์สุดำ จันทโชติ กรรมกำร 
    4. นำงสำวจิรำภรณ์ ปกรณ์ กรรมกำร 
   5. นำงสำวเกษมศรี ปั้นมณี กรรมกำร 
   6. นำงสำวกัญชพร ทัศวงษ์ กรรมกำร 
   7. นำงสำวจิรำภรณ์ เปียพรัด กรรมกำร 
   8. นำงสุภำวดี วิรัตน ์ กรรมกำร 
   9. นำงสิรินิติ  ไทยภักดี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 4. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
   1. นำงสำวจุฑำทิพย์ เจนธนำนันท์ หัวหน้ำ 
   2. นำงดรุณี  ล้ีสกุล รองหัวหน้ำ 
   3. นำงรีนำ  เพิ่มศิริวำณิชย์ กรรมกำร 
    4. นำงสำวญัฐธยำน์ กุลสิริวงศ์ธร กรรมกำร 
   5. นำงสำวอ ำไพพรรณ เชษฐสุรกุล กรรมกำร 
   6. นำงสำวศิริรัตน์ กะกำรดี กรรมกำร 
   7. นำงสำวพรประภำ ชัยนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
    นำงสมคิด ปูชิตเสถียร ท่ีปรึกษำ 
 คณะกรรมการมาตรฐาน 
    นำงสำวเกศกัญญำ สีเลำ ประธำนกรรมกำร 
    นำงสำวเยำวลักษณ์ วงศ์สิงห์ รองประธำนกรรมกำร 
    นำงสำวปิยะมำศ เลิศควำมเพียร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 คณะกรรมการด าเนินการ 
 ประเด็นพิจารณา   
 1. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   1. นำงสำวเกศกัญญำ สีเลำ หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวณัฐมน ทองค ำ รองหัวหน้ำ 
   3. นำยสัชฌุกร แก้วช่วย กรรมกำร 
    4. นำงสำวอรอนงค์ ดสดำมุข กรรมกำร 
   5. นำงสำวจิรำนันท์ คุ้มมั่น กรรมกำร 
   6. นำงสำวนันท์นภัส อรุณไพร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   1. นำงสำวเยำวลักษณ์ วงศ์สิงห์ หัวหน้ำ 
   2. นำงประทุม ปำนช่ืน รองหัวหน้ำ 
   3. นำงจีระนนัท์ อักษรช่ืน กรรมกำร 
    4. นำงสำวชนิกำนต์   ศรีนรำ กรรมกำร 
   5. นำยสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร กรรมกำร 
   6. นำงสำวอรพรรณ ปัญญำไว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 
   1. นำงสำวปิยะมำศ เลิศควำมเพียร หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวอรอนงค์ องค์นำม รองหัวหน้ำ 
   3. นำงสุรีรัตน ์ อ่อนนิภำ กรรมกำร 
    4. นำงสำวกฤษณำ ช ำนำญ กรรมกำร 
   5. นำงสำวรัชนีกร นะรำวงษ ์ กรรมกำร 
   6. นำงจรีพร  จันทรังษี  กรรมกำร 
   7. นำงสำวจิดำภำ โสภณธรรมภำณ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
    นำยดุสิต   ขจรภัย ท่ีปรึกษำ 
 คณะกรรมการมาตรฐาน 
    นำงสำววิชณี เปรมประยูร ประธำนกรรมกำร 
    นำงสำวสนธิกำญจน ์ แสงมณี รองประธำนกรรมกำร 
    นำงสำวสุพัตรำ อินทร์ศร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 คณะกรรมการด าเนินการ 
 ประเด็นพิจารณา   
 กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
   1. นำงสำววิชณี เปรมประยูร หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวสนธิกำญจน์ แสงมณี รองหัวหน้ำ 
   3. นำงอรฉำย   บุนนำค กรรมกำร 
    4. ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงศิลำภรณ์ อ่ ำเอี่ยม กรรมกำร 
   5. นำงสำวฐำนิตรดำ กระจกทอง กรรมกำร 
   6. นำงสำวสุพัตรำ อินทร์ศร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานทุกมาตรฐาน ดังนี้       
  ๑.  รวบรวมงำน / โครงกำรท่ีทำงโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำงกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้บรรลุในมำตรฐำนท่ี  ๑ ถึงมำตรฐำนท่ี  4 
  ๒.  จัดท ำและรวบรวม เป็นสถิติข้อมูลเป็นร้อยละในทุกมำตรฐำน 
  ๓.  หัวหน้ำ และคณะกรรมกำรในแต่ละมำตรฐำน จัดท ำแฟ้มเอกสำร สรุปผล 
กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ทุกมำตรฐำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
  ๔.  ให้ข้อมูล เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ กับหัวหน้ำตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2559 
  1. นำงอรฉำย  บุนนำค ท่ีปรึกษำ 
  2. นำงสำววิชณี  เปรมประยูร ประธำนกรรมกำร 
  3. ส.อ.หญิงปำริชำติ  หมดมณทิล รองประธำนกรรมกำร 
  4. นำงสำวสุพัตรำ อินทร์ศร กรรมกำร 
  5. นำงอรจิรำ  ปฏินนท์วำนิช กรรมกำร 
  6. นำงสำวศิรธันย์ สำมเชียง กรรมกำร 
  7. นำงสำวสุภำพ  สหุนัยต์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  รวบรวมเนื้อหำจำกทุกฝ่ำย  พิสูจน์อักษร  ออกแบบปกและจัดท ำรูปเล่มเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 

  ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีเต็มควำมสำมำรถ และมีประสิทธิภำพ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

               
    ส่ัง  ณ  วันท่ี   23   มิถุนำยน  พ.ศ.  2560 

 

 ( นำยพชรพงศ์  ตรีเทพำ ) 
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