


 

  



 

"...งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึง
ต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้ว
ร่วมกันคิดร่วมกันท าด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือ
ประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด าเนินก้าวหน้า
ไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่
ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป..." 

 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
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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 เลียบคลองฝ่ังขวาไปจรดคลอง
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 
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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. 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 มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนสารวิทยาได้รบั
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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  ได้รับทุนเยาวชนแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย-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) 
พ.ศ. 2560 นักเรียนวงโยธวาทิต ในนาม Sarabun Brass Theater ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน 
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี Thailand World Music  
  Championships 2017 จัดโดยสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) 
พ.ศ. 2560 นายวัชรพล ชุ่มกิ่ง นายวัฒนา กล่อมจิต ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย U-18 ไปแข่งขันที ่
  ประเทศอิหร่าน 
พ.ศ. 2560 นายภาคภูมิ ลาโต และนายวัฒนา กล่อมจิต นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสารวิทยา ได้ร่วมเก็บตัว 
  นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติ รุ่นอายุ 19 ปี 
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พ.ศ. 2560  ทีมกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสารวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ประเภท ข 
  ประจ าปี 2560 
พ.ศ. 2560  นางสาวจิตติมา ศิริการ นักกีฬายูโด เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ณ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง 
พ.ศ. 2560 นายเอกลักษณ์ สุริยะญาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดบทกลอน ระดับช้ัน  
  มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 อี ประเทศไทย ระดับภาค 
พ.ศ. 2560 นายกรวิชญ์ สิงห์แก้ว นายนครินทร์ แซ่เล้ียว และนายวงศกร กองละมุด ได้รับรางวัลเหรียญเงนิ  

  การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการกีฬา (Smart Sport) Bridge 2 Inventor  

  Challenges 2017  บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด 

 
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 มุ่งพัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเข้าสู่การศึกษายุค 4.0 

สีประจ าโรงเรียน เขียว-ขาว 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกสาละ 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทย์ฯ 

ผู้บริจาคท่ีดิน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

ที่ดิน     31 ไร ่

 
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 

เป้าประสงค ์
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  
   ท่ีเอือ้ต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

2.1 ช่ือผู้อ านวยการโรงเรียน    
 2.1.1 นายพชรพงศ์  ตรีเทพา ผู้อ านวยการโรงเรียน   
 ด ารงต าแหน่ง ณ โรงเรียนสารวิทยา ต้ังแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 
2.2 ช่ือรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

2.2.1 นายดุสิต  ขจรภัย   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2.2.2 นางสมคิด ปูชิตเสถียร รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ด ารงต าแหน่ง ณ โรงเรียนสารวิทยา ต้ังแต่วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 
2.2.3 นางสุรีรัตน์  สะสุนทร    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  

    2.2.4 นายเขษมชาติ  อารีมิตร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 3.1) จ าแนกครูและบุคลากรตามเพศ และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง รวม 
ต่ ากว่า ป. 

ตรี 
ป. ตรี ป.โท รวม 

ผู้อ านวยการ - - - - - - - 
รองผู้อ านวยการ 2 1 3 - - 3 3 
ครูประจ าการ 36 96 132 - 84 48 132 
ครูอัตราจ้าง 2 7 9 - 9 - 9 
เจ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง 3 12 16 - 16 - 16 
ลูกจ้างประจ า 3 1 4 4 - - 4 
ลูกจ้างช่ัวคราว 10 7 17 17 - - 17 

รวม 56 125 181 21 109 51 181 
ข้อมูล ณ วันท่ี พฤศจิกายน 2560 

 
วุฒิการศึกษาของบุคลากร ของโรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา 2560 

11.70%

62.76%

25%
ต่ ากว่า ป. ตรี

ป. ตรี

ป.โท
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 3.2) จ าแนกครูตามกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จ านวน 
คน 

วุฒิทางการศึกษา วิทยฐานะ ครู
อัตรา
จ้าง 

ป.โท ป.ตรี ครู
ผู้ช่วย 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 

ผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
รองผู้อ านวยการ 3 3 - - - 1 2 - 
ภาษาไทย 14 8 6 1 12 1 - - 
คณิตศาสตร์ 22 11 11 5 7 6 4 - 
วิทยาศาสตร์ 21 7 14 8 8 3 2 2 
สังคมศึกษาฯ 13 5 8 5 6 - 2 1 
สุขศึกษาฯ 7 3 4 2 2 2 1 2 
ศิลปะ 8 2 6 3 2 - 3 2 
การงานอาชีพฯ 12 5 7 4 2 2 4 2 
ภาษาต่างประเทศ 29 5 24 13 7 8 1 - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ 
แนะแนว/ห้องสมุด 

6 2 4 3 - - 3 - 

รวม 135 51 84 44 46 23 22 9 
 
 
 
 เปรียบเทียบบุคลากรในโรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา 2558-2560 
 

ปีการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า 

2558 5 129 23 7 

2559 5 126 19 5 

2560 3 132 9 4 
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4. ข้อมูลนักเรียน 
 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 (ข้อมูลจาก DMC 2017) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 12 246 264 510 
ม.2 10 187 211 398 
ม.3 10 190 227 417 
รวม ม.ต้น 32 623 702 1,325 
ม.4 12 185 148 433 
ม.5 12 208 270 478 
ม.6 12 176 279 455 

รวม ม.ปลาย 36 569 797 1,366 
รวมทั้งหมด 68 1,192 1,366 2,691 

 
 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2558 – 2560 
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5. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 
 

ช่ือวิชา รวม จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียน รวม ร้อยละ จ านวนน.ร.ท่ีไมผ่่าน รวม ร้อยละ เฉล่ีย

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

ภาษาไทย 4021 303 264 393 488 605 614 1266 2973 73.94 88 0 0 88 2.19 2.92

คณิตศาสตร์ 4950 1085 705 714 564 587 398 730 2279 46.04 166 1 0 167 3.37 2.23

วิทยาศาสตร์ 5152 628 592 744 856 832 598 836 3122 60.60 66 0 0 66 1.28 2.54

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7148 494 314 479 728 1088 938 2941 5695 79.67 166 0 0 166 2.32 3.09

สุขศึกษา 5482 148 87 171 265 489 827 3437 5018 91.54 58 0 0 58 1.06 3.54

ศิลปะ 2788 141 140 226 310 405 505 1010 2230 79.99 51 0 0 51 1.83 3.08

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7127 348 312 552 775 1127 1181 2719 5802 81.41 113 0 0 113 1.59 3.12

ภาษาอังกฤษ 6255 815 547 925 870 1103 686 1180 3839 61.37 129 0 0 129 2.06 2.57

ภาษาจีน 1 479 53 38 34 54 80 61 150 345 72.03 9 0 0 9 1.88 2.85

ภาษาเกาหลี 3 290 28 6 17 34 36 33 129 232 80.00 7 0 0 7 2.41 3.09

ภาษาญ่ีปุ่น 138 4 10 7 9 16 17 75 138 100.00 0 0 0 0 0.00 3.36

ภาษาฝร่ังเศส 6 107 5 12 13 15 13 14 34 76 71.03 1 0 0 1 0.93 2.90

รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 43937 4052 3027 4275 4968 6381 5872 14507 31728 72.21 854 1 0 855 1.95 2.897

คิดเป็นร้อยละ 9.22 6.89 9.73 11.31 14.52 13.36 33.02 72.71 1.94 0.00 0.00 1.95

โรงเรียนสารวิทยา

แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560

 
 
 

ช่ือวิชา รวม จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียน รวม ร้อยละ จ านวนนักเรียนท่ีไมผ่่าน รวม ร้อยละ เฉล่ีย

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

ภาษาไทย 4008 172 220 336 453 616 684 1369 3122 77.89 152 2 4 158 3.94 3.00

คณิตศาสตร์ 4937 791 698 703 554 521 360 728 2163 43.81 572 1 9 582 11.79 2.10

วิทยาศาสตร์ 4983 583 503 670 709 707 574 955 2945 59.10 272 3 7 282 5.66 2.49

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7138 259 294 466 582 839 954 3474 5849 81.94 265 5 0 270 3.78 3.20

สุขศึกษาและพลศึกษา 5472 115 140 168 259 446 675 3485 4865 88.91 181 1 2 184 3.36 3.46

ศิลปะ 2783 85 127 180 261 387 452 1140 2240 80.49 151 0 0 151 5.43 3.09

การงานอาชีพ 7111 291 312 441 597 884 1014 3304 5799 81.55 257 2 9 268 3.77 3.17

ภาษาอังกฤษ 6231 593 449 787 753 968 794 1395 3910 62.75 487 0 5 492 7.90 2.57

ภาษาจีน 484 39 38 53 49 55 44 166 314 64.88 40 0 0 40 8.26 2.70

ภาษาญ่ีปุ่น 137 0 2 6 16 27 14 69 126 91.97 2 1 0 3 2.19 3.36

เกาหลี 287 13 15 17 19 32 20 167 238 82.93 4 0 0 4 1.39 3.31

ภาษาฝร่ังเศส 106 5 18 10 9 6 18 38 71 66.98 2 0 0 2 1.89 2.90

รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 43677 2946 2816 3837 4261 5488 5603 16290 31642 72.45 2385 15 36 2436 5.58 2.902

คิดเป็นร้อยละ 6.74 6.45 8.78 9.76 12.56 12.83 37.30 72.45 5.46 0.03 0.08 5.58

โรงเรียนสารวิทยา

แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560
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การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต้ังแต่ 2.5 ข้ึนไปของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
 ภาษาไทย ๗๓.๙๔ ๗๗.๘๙ 

 คณิตศาสตร์ ๔๖.๐๔ ๔๓.๘๑ 

 วิทยาศาสตร์ ๖๐.๖๐ ๕๙.๑๐ 

 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๗๙.๖๗ ๘๑.๙๔ 

 สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๑.๕๔ ๘๘.๙๑ 

 ศิลปะ ๗๙.๙๙ ๘๐.๔๙ 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๑.๔๑ ๘๑.๕๕ 

 ภาษาต่างประเทศ ๖๑.๓๗ ๖๒.๗๕ 



10 

 

 
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๙.๐๐ ๓๖.๕๒ ๓๖.๓๖ ๓๗.๑๔ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพม.2 ๕๓.๘๙ ๓๓.๔๖ ๓๕.๖๕ ๓๖.๔๕ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ. ๔๘.๗๗ ๒๖.๕๕ ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕ 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๘.๓๗ ๓๔.๔๙ ๓๒.๗๔ ๔๐.๖๙ ๓๙.๓๒ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพม.2 ๕๔.๙๖ ๓๑.๒๐ ๓๒.๖๕ ๓๘.๒๐ ๓๕.๙๓ 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ. ๕๐.๐๗ ๒๔.๖๔ ๒๙.๔๘ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ 
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558-2560 

 
ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2558 ๔๖.๔๔ ๔๑.๗๗ ๔๓.๓๔ ๕๒.๗๒ ๓๗.๘๑ 

2559 ๕๕.๑๒ ๓๘.๗๑ ๓๙.๓๙ ๕๖.๔๙ ๓๙.๔๓ 

2560 ๕๙.๐๐ ๓๖.๕๒ ๓๖.๓๖ -  ๓๗.๑๔ 
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2560 

 
ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2558 ๕๙.๒๑ ๓๓.๒๘ ๓๕.๙๓ ๔๓.๐๐ ๓๓.๒๗ 

2559 ๖๒.๑๘ ๓๒.๔๔ ๓๓.๖๙ ๔๐.๔๕ ๓๖.๑๙ 

๒๕๖๐ ๕๘.๓๗ ๓๔.๔๙ ๓๒.๗๔ ๔๐.๖๙ ๓๙.๓๒ 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 5 วิชา 

ม.3 ๕๙. ๓๖.๕๒ ๓๖.๓๖ -  ๓๗.๑๔ ๔๒.๒๖ 

ม.6 ๕๘.๓๗ ๓๔.๔๙ ๓๒.๗๔ ๔๐.๖๙ ๓๙.๓๒ ๔๑.๑๒ 

รวม ๕๘.๖๙ ๓๕.๕๑ ๓๔.๕๕ ๔๐.๖๙ ๓๘.๒๓ ๔๑.๖๙ 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 

 
 
ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 5 วิชา 

2559 ๘๐.๔๗ ๖๔.๘๑ ๖๒.๙๖ ๘๐.๙๖ ๖๙.๘๑ ๗๑.๘๐ 

2560 ๕๘.๖๙ ๓๕.๕๑ ๓๔.๕๕ ๔๐.๖๙ ๓๘.๒๓ ๔๑.๖๙ 
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7. การเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2560 
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9 .  สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 1)  ห้องสมุด 
        - มีขนาด  720   ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด    48,136 เล่ม 
        - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  GP 
        - จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปกีารศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย   310   คน ต่อวัน 
                       คิดเป็นร้อยละ  11.52  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....112.... คน ต่อวัน 
          คิดเป็นร้อยละ.....4.16.......ของนักเรียนท้ังหมด 
   - เครื่องพิมพ์ท่ีจัดให้บริการนักเรียนในการพิมพ์รายงานของนักเรียน  จ านวน ....1....เครื่อง 
   - พื้นท่ี ให้บริการ Wifi  แก่ครู .........ท้ังบริเวณโรงเรียน.......   
   - พื้นท่ี ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียน .......ท้ังบริเวณโรงเรียน......   
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2560 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้จ านวน คร้ัง/ปี 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 300 240 250 
ระเบียงความรู้ 300 120 120 
ศาลาไทย 20 10 15 
ป้ายนิเทศบอร์ดกาแล 20 - - 
สวนพฤกษศาสตร์ 20 - - 
ซุ้มห่วงใยลูก 20 - - 
สวนหย่อมภายในโรงเรียน 25 2 - 
หอประชุมรัชมงคล 2 5 - 
สวนวรรณคดีไทย - 10 - 
ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา - 120 200 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู ้ - 240 150 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 16 - 

รวม 707 763 735 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้จ านวน คร้ัง/ปี 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
ศูนย์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - 147 147 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู ้ - 12 12 
ห้องโสตทัศนศึกษา - 5 5 

รวม - 164 164 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 50 20 20 
สวนพฤกษศาสตร์ - 2 2 
ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ 200 200 200 
ห้องสารเคมี 50 100 100 
ห้องปฏิบัติการวิชาเคมี 200 200 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาชีววิทยา 200 200 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ 200 200 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 200 200 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 200 200 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 200 200 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 200 200 200 
ต้นไม้ภายในโรงเรียน - 2 2 

รวม 1,700 1,724 1,724 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา 135 240 240 
ห้องโสตทัศนศึกษา 67 150 150 
สวนหย่อมภายในโรงเรียน 12 35 35 
สวนพฤกษศาสตร์ 6 40 40 
ห้องจริยธรรม 640 332 332 
หอประชุมรัชมงคล 112 280 280 
ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษาฯ 640 640 640 
ระเบียงความรู้อาคาร 5 3 20 20 
ซุ้มห่วงใยลูก 2 15 15 
สวนธรรมะ 16 40 40 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู ้ - 50 50 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 40 40 
ต้นไม้ภายในโรงเรียน 50 50 50 

รวม 1,723 1,932 1,932 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้จ านวน คร้ัง/ปี 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา 20 20 20 
ห้องโสตทัศนศึกษา - 5 5 
ป้ายนิเทศบอร์ดกาแล 20 20 20 
ห้องศูนย์ดนตรีไทย 100 100 100 
ห้องศูนย์วงโยธวาทิต 100 100 100 
สวนหย่อมภายในโรงเรียน 20 20 20 
อื่น ๆ ระบุ (โดมโรงเรียน) - 20 20 
ห้องศูนย์ดนตรีสากล - 100 100 
ห้องศูนย์นาฏศิลป์ 100 100 100 
ห้องศูนย์ทัศนศิลป์ 100 100 100 
หอประชุมรัชมงคล 20 10 10 

รวม 480 595 595 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ห้องศูนย์วิชาสุขศึกษา 1,820 1,820 1,760 
สนามบาสเกตบอล 345 345 375 
สนามวอลเลย์บอล 170 170 290 
เบาะยูโด 230 230 243 
เบาะเทควันโด 195 195 195 
โต๊ะเทเบิลเทนนิส 400 400 410 
สนามฟุตบอล 250 250 285 
สนามเทนนิส 230 230 175 
สนามฟุตซอล 160 160 145 
เวทีมวยฯ 240 240 175 
ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ 150 150 125 
บอร์ดนิทรรศการ 6 6 12 

รวม 4,196 4,196 4,190 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ศูนย์วิชากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 320 377 377 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 300 1,823 1,823 
ห้องปฏิบัติการงานคหกรรม 380 1,286 1,286 

รวม 1,000 3,486 3,486 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ระเบียงความรู้ 5 350 400 
ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 50 1,920 1,920 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 50 900 900 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้จ านวน คร้ัง/ปี 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ห้องศูนย์ภาษาเกาหลี - 3,280 3,280 
ห้องศูนย์ภาษาจีน - 3,520 3,520 
ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น - 1,453 1,500 
ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา 3 - - 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 15 - - 
ห้องโสตทัศนศึกษา 3 - - 
ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร 9 10 - - 

รวม 136 11,423 11,520 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา - 97,995 10 
ห้องโสตทัศนศึกษา 35 - 55 
ห้องแนะแนว 85 - 30 
ห้องอเนกประสงค์ 10 - 23 
สารารมณ์ 2 - - 
มุมความรู้ 85 - - 
หอประชุมรัชมงคล 30 - 41 
ลานกีฬาโดม - - 110 

รวม 247 97,995 269 
รวมทั้งสิ้น 10,189 122,278 24,615 

 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช ้ (จ านวนคร้ัง/ปี) 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

1 หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 1 - - 
 รวม 1 - - 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

1 พิพิธภัณฑ์อวกาศ SPACE INSPIM จังหวัดชลบุรี - 1 - 
2 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี - 1 - 
 รวม - 2 - 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 2 
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 1 2 
3 วัดบางบัว 3 3 1 
4 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 3 3 3 
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ท่ี 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช ้ (จ านวนคร้ัง/ปี) 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
5 รัฐสภา - 1 - 
6 พระบรมมหาราชวัง - 1 - 
7 มหาวิทยาลัยหอการค้า 1 - - 
8 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1 - - 
9 วัดป่าเลไลยก์ 1 - - 

10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 - - 
11 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 - - 
12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 - - 
13 มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 1 - - 
14 วัดไผ่โรงวัว 1 - - 
 รวม 16 11 10 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    

1 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  1 1 - 
2 มหาลัยราชภัฎพระนคร 3 3 3 
3 วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน 10 5 5 
4 วัดบางบัว - 3 3 
5 โรงละครแห่งชาติ 5 5 - 
 รวม 19 17 11 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเชน 5 5 4 
2 สนามกีฬาธูปเตมีย์ กองทัพอากาศ 2 2 - 
3 สนามกีฬาศุภชลาศัย 10 10 12 
4 สนามกีฬาฟุตบอล คลอง 6 8 8 6 
5 ศูนย์กีฬายูโด นนทบุรี 2 2 - 
6 สนามกีฬาโรงเรียนสตรีวิทยา 2 3 3 - 
7 สนามกีฬาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 2 2 - 
8 สนามกีฬา กกท. 4 4 4 
9 สนามกีฬาโรงเรียนต่างๆ  - 10 14 

10 สนามกีฬาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี - - 3 
11 สนามกีฬาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม - - 2 
 รวม 36 46 45 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

1 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีประทุม - 1 - 
2 คณะนิเทศศาสตร์คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรมธุรกิจการ

บิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ม.6) 
- 1 - 

 รวม - 2 - 
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ท่ี 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช ้ (จ านวนคร้ัง/ปี) 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

1 Moment Villa จ.ระยอง - 1 - 
2 ทุ่งโปร่งทองป่าชายเลน จ. ระยอง - 1 - 
3 โรงเรียนสอนว่ายน้ าและด าน้ าชะอ า จ.เพชรบุรี - 1 - 
4 กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี  

ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  
- 1 - 

5 กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี  
ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  

- 1 - 

6 กิจกรรมค่ายภาษาเกาหลีแบบเข้ม ระดับประเทศ  
ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

- 1 - 

7 กิจกรรม Open House คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- 1 - 

8 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  

- 1 - 

9 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ อีโคแคมป์ รีสอร์ท อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

- 1 - 

10 วังมนัส รีสอร์ท ต.คลองโคลน จ. สมุทรสงคราม 1 - - 
11 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 1 - - 
12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา 1 - - 
13 รร. เตรียมอุดมพัฒนาการรัชดา 1 - - 
14 มหาวิทยาลัยรังสิต 1 - - 
15 Sea life Bangkok Ocean World - - 1 
16 ปราสาทสัจธรรม - - 1 
17 เวโรนา ทับลาน ปราจีนบุรี - - 1 
18 โรงละครนันทา กทม. - - 1 
19 วิหารเซียน จ.ชลบุรี - - 1 
20 Frost Magical Ice of Siam พัทยา จ.ชลบุรี - - 1 
21 โครงการช่ังหัวมัน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี - - 1 
22 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  

เรือนจ าช่ัวคราวเขากล้ิง เพชรบุรี 
- - 1 

23 เวเนเซีย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ - - 1 
 รวม 5 9 9 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

1 ค่ายลูกเสือช่ัวคราว ณ ลานกีฬา โรงเรียนสารวิทยา  
(ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 
 

- 1 - 
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ท่ี 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช ้ (จ านวนคร้ัง/ปี) 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
2 ค่ายภูริทัศ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ลูกเสือ-เนตรนารี 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2,3) 
- 2 - 

3 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ - 4 - 
4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  1 - 1 
5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   1 - 1 
6 มหาวิทยาลัยรังสิต        1 - - 
7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 - - 
8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 - 2 
9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 - 2 

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิพณิชยการ 1 - - 
11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 - - 
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC ) 1 - 1 
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจฯ ( TBC ) 1 - - 
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ (VBAC ) 1 - - 
15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจ านงค์ 1 - - 
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 1 - - 
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 1 - - 
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสามเสน 1 - - 
19 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 1 - - 
20 บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) - - 1 
21 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์ - - 1 
22 ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ ช้ันปีท่ี 1,2 - - 1 
23 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาการทหาร กรมทหารราบท่ี11 - - 20 
24 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

ช้ันปีท่ี3 
- - 20 

25 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ช้ันปี1-3 - - 11 
26 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ช้ันปี 1,2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน - - 1 
27 ร่วมพิธีสัตย์ปฎิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

ประจ าปีการศึกษา 2560 ช้ันปีท่ี 2 
- - 1 

28 โครงการจิตอาสา ช้ันปีท่ี 3 ม.ธรรมศาสตร์ - - 1 
29 โครงการจิตอาสา ช้ันปีท่ี 3 โรงเรียนสารวิทยา - - 1 
30 วันสถาปนาโรงเรียน ช้ันปีท่ี 3 - - 1 
31 ร่วมพิธีไหว้ครู ช้ันปีท่ี 1,2 กรมทหารราบท่ี 11  - - 1 
32 ร่วมพิธีวันสถาปนา ร.ด. ช้ันปีท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 11 - - 1 
 รวม 16 7 68 

รวมทั้งสิ้น 93 94 143 



24 

 

10. ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณ (รับ – จ่าย) 

รายรับ จ านวน / บาท รายจ่าย จ านวน / บาท 
เงินงบประมาณ ๓๗,๑๕๔.๔๓ งบด าเนินการ/เงินเดือน – ค่าจ้าง ๓๗,๑๕๔.๔๓ 
เงินนอกงบประมาณ ๒๔,๔๘๙,๑๖๖.๗๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒๒,๖๒๘,๗๒๙.๖๙ 

รวมรายรับ  รวมรายจ่าย  
 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐    ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   ๙๒.๔๐    ของรายรับ 
 

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  
ชุมชนริมคลองบางบัว และชุมชนหัตถกรรมทองลงหิน  
 
        11.2   การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 

-    ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
-    ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ 
-    ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง 
-    ผู้ปกครองมีรายได้เฉล่ียต่อปี  ประมาณ  200,000  บาท  
-    ผู้ปกครองมีจ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  2  คน 

 
       11.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนสารวิทยาต้ังอยู่ริมถนนพหลโยธินมีเนื้อท่ี 31 ไร่ บริเวณใกล้เคียงเป็นสถานท่ีราชกา ร  
สถานศึกษา  ชุมชน  และแหล่งการค้า  โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีดังกล่าวเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนและครู  นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด  และมหาวิทยาลัยได้ส่งวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมา
ให้ความรู้แก่นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ 
 

โอกาส 
 โรงเรียนอยู่ใกล้หน่วยราชการ และมหาวิทยาลัย 
 ผู้ปกครองและชุมชนเช่ือมั่นและยอมรับในมาตรฐานของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ผู้ปกครองมีรายได้เพียงพอท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรและการศึกษาของนักเรียน 
 พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 การคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง มีรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจ าทาง 

 
ข้อจ ากัด 

      มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีขาดแคลนอัตราก าลังครู 
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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 ปีการศึกษา 2560 
ปัจจัยภายใน 
 
จุดแข็ง  

1. การก าหนดแนวทางด าเนินการ และภาระงานของบุคลากรสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ พลานามัยตามความถนัด  
   ความสามารถและร่วมสร้างสรรค์สังคม 
5. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อแก่การเรียนรู้ 
6. การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค จ านวนห้องน้ า และบริการน้ าด่ืมเพียงพอกับผู้เรียน 
7. การให้บริการแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายภายในโรงเรียน 
8. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพหลากหลายตามความต้องการ 
9. การจัดหลักสูตรท่ีหลากหลายและครอบคลุม 
10. มีการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนและศักยภาพท่ียังไม่สมบูรณ์ 
11. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนมีความเหมาะสม 
12. อายุเฉล่ียบุคลากรของโรงเรียนมีความสมดุล 
13. ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนและองค์กร 
14. การระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา 
15. วัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
16. อาคารหลัก อาคารประกอบพร้อม สถานท่ีเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน การให้บริการแก่ชุมชน 
     และองค์กรภายนอก 
17. บุคลากรด้านโสตทัศนูปกรณ์มีความสามารถเฉพาะทางและเพียงพอ 
18. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมมือกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อการพัฒนา 

 
จุดอ่อน 

1. โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย ได้ชัดเจนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและคุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงสร้างการบริหารราชการในสถานศึกษาชัดเจน 
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาโดยยึด 
    หลักธรรมาภิบาล 
4. วัฒนธรรมองค์กรมุ่งเน้นการมีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร 
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
6. บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม 
7. การเสียสละและเอื้ออาทรต่อกัน 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีบุคลากรเพียงพอ 
9. บุคลากรมีความศรัทธาต่อผู้บริหารและองค์กร 
10. การใช้เงินเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา 
11. โรงเรียนมีสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงินภายใต้ความถูกต้อง ถูกกฎหมาย 
12. เงินงบประมาณมีเพียงพอต่อการบริหาร 
13. แหล่งเงินทุนส ารองของโรงเรียนเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
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14. วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าอาคารสถานท่ีมีความพร้อมและเพียงพอเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
15. มีเครือข่าย Internet และมีการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
16. วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาได้รับการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
17. การบริหารแบบกระจายอ านาจและมีส่วนร่วม 
18. ร่วมมือกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อการพัฒนา 
19. การมีส่วนร่วมในประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมครู กรรมการบริหารกลุ่มงานต่างๆ  
20. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
21. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอ านาจเป็นหลัก 
22. มีภาวะผู้น าและการช้ีน าในการบริหาร 
23. มีการประชุมวางแผน นิเทศ การด าเนินกิจกรรมและการสอน 
24. มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม 
25. มีความสามัคคี เสริมแรง แรงจูงใจ สวัสดิการ 

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส 
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและผู้ปกครอง 
2. ผู้ปกครองมีค่านิยม มีเจตคติท่ีดี มีความต้องการให้ลูกเรียนโรงเรียนนี้ 
3. ผู้ปกครอง มีอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และมีการศึกษาระดับปานกลางค่อนข้างสูง  
   ส่วนใหญ่ช่วยเหลือโรงเรียน 
4. ชุมชนมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
5. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
6. หน่วยงานและองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
7. สถานท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเป็นแหล่งบริการให้กับชุมชน 
8. มูลนิธิ สมาคม เครือข่ายต่างๆ ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 
9. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายท้ังสถาบันการศึกษา  
   และองค์กรเอกชนท่ีอยู่ใกล้โรงเรียน 
10. นักเรียนสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
11. มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อุปกรณ์การสอน ห้องปฏิบัติการครบครัน 
12. การระดมทรัพยากรของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 
13. รายได้ของชุมชน และผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี  
14. องค์กร เอกชน มูลนิธิ สมาคม เครือข่ายต่างๆ สนับสนุนงบประมาณของโรงเรียน 
15. มีแนวทางพัฒนาผู้เรียนไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
16. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
17. นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดอัตราบรรจุ การคัดเลือกสรรหาส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
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ภาวะคุกคาม 
1. สภาพครอบครัวของชุมชน   
2. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทางเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมต่อนักเรียน 
3. การให้บริการส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูล ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
   ของครูผู้สอน 
4. การใช้โปรแกรมเทคโนโลยีท้ังของครูและนักเรียนขาดประสิทธิภาพ 
5. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
6. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
7. พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อต่อการเรียนการสอน 
8. แนวปฏิบัติของรัฐท้ังระดับกระทรวง สพฐ.   สพม. ท่ีมีต่อการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเอง 

 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสารวิทยาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ       
ดีเย่ียม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตาราง 
ตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

มาตรฐาน  
2560 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ผลการ
พัฒนา 

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

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

แก้ปัญหา 
ดีเย่ียม ดี -1 

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

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม +1 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม

อันดีของสังคม 
ดีเย่ียม ดีเย่ียม +1 

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

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม +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 ดีเย่ียม +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 ดีเยี่ยม +1 

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

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

ภาพรวม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม +1 
หมายเหตุ +1 หมายถึง ผลการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์/คา่เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
             -1 หมายถึง ผลการพัฒนาต่ ากวา่เกณฑ์/คา่เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน
การเขียน และการส่ือสาร 
ระดับช้ัน ม.1 - 6 
ระดับ ดี 
(ร้อยละ 79.37) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่านการเขียน  
และการส่ือสาร ระดับช้ัน ม.1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

ความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
ม.1 - ม.6 
(ระดับพอใช้) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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6.00%

41.22%

27.87%
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15.51%
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73.88%

10.49%7.71%7.92%

ดีเยี่ยม พอใช้ ดีเยี่ยม พอใช้ ดีเยี่ยม พอใช้ ดีเยี่ยม พอใช้ ดีเยี่ยม พอใช้ ดีเยี่ยม พอใช้

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
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ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในด้าน 
การคิดค านวณ  
(ม.1 - ม.6) 
(ระดับ พอใช้ คิดเป็น 
ร้อยละ 68.02) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  
และน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ  
(ระดับ 3)  
ร้อยละ 75.57 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ม.1 – ม.6) 
(ระดับดี 73.00%) 

 

 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(ระดับ 2) 72.06 
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

ปีการศึกษา 2560

ร้อย
ละ
ร้อย
ละ

ดี
เย่ียม

ดี

พอใช้

77.89

43.81
59.10

81.94
88.91

80.49 81.55

62.75

ค่ า ร้ อ ยละของนั ก เ รี ยน ท่ีมี ร ะดั บผลการ เ รี ยนตั้ ง แต่  2 .5 ขึ้ น ไป
ของ ทุกกลุ่ ม ส าร ะก าร เ รี ยนรู้  ปี ก า รศึ กษา  2560
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการทดสอบระดับชาติ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    
ปีการศึกษา 2560 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ 
และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น 

 
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะใน
การท างานประกอบอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย 
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ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงข้ึน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ดีเย่ียม
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พอใช้

ปรับปรุง
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เหมาะสม กับช่วงวัย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ดีเย่ียม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ผู้เรียนมีความประพฤติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคมและ
จิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจน  
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

 
 

 
 
 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ในความเป็นไทย 
และเห็น คุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน   
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ร้อยละของจ านวนผู้เรียนความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทยและ
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ประเด็น ผลการประเมิน 

การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละผลการประเมินผู้เรียนด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

 

 
 
 

 
สุขภาวะทางร่างกาย  
และลักษณะจิตสังคม 
ของนักเรียน ม.1-ม.6 
โรงเรียนสารวิทยา 
 

กราฟแสดงร้อยละของสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ของนักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา 

 
หัวข้อ 1-4 
1. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
2. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
3. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
4. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว     
    ชุมชนและสังคม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

สุขภาวะทางร่างกาย  
และลักษณะจิตสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา 
 

ตารางแสดงผลร้อยละของสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ของนักเรียนโรงเรียนสารวิทยา 

 

 
 

หัวข้อ 1-4 
1. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
2. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
3. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
4. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว   
    ชุมชนและสังคม 
 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
ดังนี้ 
 1.  ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้การคิดเชิงระบบ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดร ายวิชา
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 ดังนี้ 
      2.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ท้ังด้านวิชาการ การงานอาชีพ  
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและด้านอื่นๆ ด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และกิจกรรม “ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม
สาธารณประโยชน์”  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4

จ านวนนักเรียน (%)

ระดับคุณภาพ



42 

 

      2.2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถโดยให้จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมแข่ง
ทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 3.  ส่งเสริมให้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมอบหมายภาระงาน ท่ี            
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  
 มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมีการพัฒนาหลักสูตร
ส าหรับห้องเรียนปกติและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIEFTED) และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program และในมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้แก่หลักสูตรพิ เศษของสถานศึกษา (Special Academy Program) จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
(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             
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 กิจกรรมทดลองสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน
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 
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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 กิจกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันตรุษจีน  เป็นต้น 
     2.3  กิจกรรมแข่งทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 3.  ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้ น าเสนอความคิดด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองด้วย 
การน าเสนอภาระงานท างานและภาระงานในวิชาต่างๆในรูปแบบท่ีกลากหลาย เช่น รูปเล่มรายงาน mind mapping  
นิทานการ์ตูน หนังส้ัน วีดิโอ การ์ตูนหน้าเดียว และการแสดงในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  เป็นต้น 
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ตาราง ผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน    

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 76.04 ดี 

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละดับช้ัน 

69.55 พอใช้ 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

75.57 ดี 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 73.00 ดี 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 72.06 ดี 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ๗๒.๐๖ ดี 
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 90.00 ดีเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 94.96 ดีเย่ียม 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
99.98 ดีเย่ียม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 88.00 ดีเย่ียม 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 97.86 ดีเย่ียม 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 94.00 ดีเย่ียม 

รวม 85.80 ดีเยี่ยม 
  
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. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างชัดเจน โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 3. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย บูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
 4. สถานศึกษามีความพร้อมท้ังแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสืบค้น (Resonce 
Center) และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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4. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรกิจกรรมอย่างหลากหลายและสม่ าเสมอ โดยให้ ผู้ เรียนมี ส่วนร่วมในการด าเนินงานมากขึ้น  
เพิ่มกลยุทธ์ด้านการอ่าน เขียน ส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น เช่น ให้ผู้เรียนแข่งขันกันท าคลิป 
แล้วให้รางวัล ให้พี่สอนน้อง ให้คนเก่งสอนคนอ่อน 
 2. ควรฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล การแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการมีทักษะในการท างาน มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
และควรแยกการประเมินกลุ่มผู้เรียน เก่ง อ่อน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 3. ควรส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้ดียิ่งขึ้น 
 4. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม 
ICT (e – learning, E-book, CAI) ท่ี มี ศูน ย์ การ เรียน รู้  เพื่ อ ให้ เกิ ดผลการเรี ยน รู้ แบบองค์ รวมแก่ ผู้ เรียน  
มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การใช้ส่ือท่ีน่าสนใจ การคิดเลขเร็วของคุมอง 
 5. ควรส่งเสริมวิทยฐานะครู พัฒนาการเรียนการสอน ควรศึกษางานวิจัย เพื่อน ามาปรับใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน เช่น บทเรียนส าเร็จรูป มีการด าเนินการวิจัยพัฒนาและน าผลมาใช้ปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า Best Practice ให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 ๖. ควรส่งเสริมงานแนะแนวเรื่องเตรียมตัวสอบต้ังแต่ระดับ ม.2, ม.5 ถ้าเน้นช่วง ม.3, ม.6 อาจช้าไป โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตระหนักถึงการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ :   ดีเยี่ยม 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 4 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

4 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 4 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 4 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 4 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 4 

ภาพรวม 4 

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 าหนดความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  ทิศทางในการด าเนินงาน และกรอบเวลา  เพื่อใช้ประกอบในการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ แล้วจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี โดยก าหนดกรอบกลยุทธ์ของ
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมายและโครงการ น าร่างแผนกลยุทธ์ท่ีผ่าน
กระบวนการกล่ันกรองโดยตัวแทนครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสารวิทยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนประกาศใช้แผนกลยุทธ์ จากกระบวนการดังกล่าวท า
ให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา ปีงบประมาณ 2559-2560 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อยึดเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติงานประจ าและงานกลยุทธ์  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลและประเมินผลการด าเนินงาน น าไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนา ให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้  

2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
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 2.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบในการพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบ 
 2.3 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ส าหรับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียน โดยวิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็น จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรให้สามารถท างานอย่างเป็นระบบ 
 2.4 มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปลอดภัย ผ่านการเก็บ รวบรวม
ตรวจสอบให้มีความถูกต้อง แม่นย า เช่ือถือได้จากคณะปฏิบัติงาน และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาท้ังในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน มีระบบเครือข่าย Internet เช่ือมต่อกับภายนอกองค์กร เพื่อติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูล และ
ระบบ LAN / Internet เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูล แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือสารผ่านทางการประชุม อบรมสัมมนา ประกาศ ค าส่ัง ระเบียบและข้อปฏิบัติ 
หนังสือแจ้งเวียนต่างๆ ทาง Website ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ (social media) ให้ครูและบุคลากรได้รับรู้การ
ด าเนินงาน การตัดสินใจท่ีส าคัญของผู้อ านวยการและคณะผู้บริหาร ติดตามความเคล่ือนไหวของโรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภายนอกและภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ และสร้างความผูกพันกับทุกคนในโรงเรียน 
 2.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ อาคารสถานท่ีเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา สะอาด 
ปลอดภัย และมีการใช้พื้นท่ีในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น สนามบาส สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตบอล มีการ
ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนให้สะอาดสวยงามและเพียงพอ มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการตรวจคุณภาพอาหาร
ประจ าป ี
 

ตารางเปรยีบเทียบจ านวนครตูามวทิยฐานะ ระหว่างปกีารศกึษา 2558 – 2560 

           ปี พศ. 
    รายการ 2558 2559 2560 

คศ.3 30 29 20 

คศ.2 27 26 21 

คศ.1 50 46 46 

ครผูู้ช่วย 16 31 45 

รวม 123 132 132 
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3. จุดเด่น 
 ผู้บริหารมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน มีการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรม เกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนดีขึ้น 
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประเมินในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย  จ าแนกตามระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับชาติ ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การปฏิบัติงานต้องประสานงานกับหลายฝ่ายท้ังภายในและภายนอก ท าให้การประสานงานขาดความ 
              คล่องตัวและล่าช้า 
 2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ควรส ารวจความต้องการของครูเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 
 4. ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัย 
 5. การจัดท าสารสนเทศ แผนปฏิบัติการต้องสนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 6. ครูอาวุโสควรแนะน าครูรุ่นใหม่ในด้านต่างๆ เพื่อลดความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ 
 7. บุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วม ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสารวิทยามีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยครูผู้สอนจะก าหนด

เป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และในการ
ก าหนดเป้าหมายดังกล่าวนั้นจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ในการจัดการเรียนสอนของครูผู้สอนจะเน้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล และกระบวนการวิจัย เพื่อน ามาวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และทักษะ การแสดงออก การน าเสนอผลงาน  
การแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ด้านชุมชนโรงเรียนสารวิทยาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีท้ังการให้ผู้เรียนจัดท าเป็นโครงการส ารวจด้านต่างๆในแหล่งชุมชนท่ีนักเรียนพักอาศัยหรือ
ชุมชนใกล้เคียง มีการจัดให้ผู้เรียนไปเยี่ยมชมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงตามมหาวิทยาลัยต่างๆ มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการท าสาธารณะประโยชน์ในชุมชน อีกท้ังมีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งนอกสถานท่ีของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และระดับช้ันต่างๆ รวมท้ังทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนเชิญชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
อาทิเช่น นิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรมพัฒนาจิตใจ การท าบุญบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์และเกิดองค์ความรู้ท่ีสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคมได้ต่อไป 

การตรวจสอบและประเมินความเข้าใจของผู้เรียน เน้นให้ครูผู้สอนมีการประเมินคุณภาพของผู้เรียนอย่างมี
ขั้นตอนและเป็นระบบ สอดคล้องต่อแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลมาก
ขึ้น ให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และมีการจัดท าโครงการนิเทศภายใน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ปี 2558 - 2564 และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  
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2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนสารวิทยาได้สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จากการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลดังแสดงในตาราง  

ประเด็นพิจารณา ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 85.33 ดีเยี่ยม 
1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 

80.00 ดีเย่ียม 

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี 

97.00 ดีเย่ียม 

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

94.00 ดีเย่ียม 

1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 89.00 ดีเย่ียม 
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

86.00 ดีเย่ียม 

1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 66.00 ดี 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 70.59 ดี 
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน 

71.67 ดี 

2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

69.51 ดี 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ        
มีประสิทธิภาพ 

97.45 ดีเยี่ยม 

3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 100 ดีเย่ียม 
3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 98.80 ดีเย่ียม 
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัด 
การเรียนการสอน 

96.15 ดีเย่ียม 

3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 96.16 ดีเย่ียม 
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 96.16 ดีเย่ียม 

ภาพรวม 84.46 ดีเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
2. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
3. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
4. ครูผู้สอนมีข้ันตอนตรวจสอบและวิธีการประเมินอย่างเป็นระบบ  
5. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถน าไปประยุกต์ใช้จนได้ 
    รับรางวัลแข่งขันประเภทต่างๆได้ 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรจัดให้มีการนิเทศครูแบบกัลยาณมิตรตามสภาพจริง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการท าวิจัย  
    ในช้ันเรียน 

 2. ควรจัดท าหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ปฏิบัติได้จริง โดยพิจารณาจากบริบทของโรงเรียน 
 3. การมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การให้ทหารมาช่วยฝึกระเบียบนักศึกษาวิชาทหาร การท า MOU กับกรม 
              ประมง เพื่อดูแลระบบน้ า การเชิญวิทยากรมาบรรยาย มีส่วนร่วม ท าวิจัยกับชุมชน การท า CSR  
              กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 4. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 

ประเด็น ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ   
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 4.87 5 
องค์ประกอบที่ 1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.75 5 

องค์ประกอบที่ 2  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.82 5 

องค์ประกอบที่ 3  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.67 5 
องค์ประกอบที่ 4  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 
องค์ประกอบที่ 5  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.75 5 
องค์ประกอบที่ 6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 
องค์ประกอบที่ 7  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 5 5 
องค์ประกอบที่ 8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 5 5 
2. ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

61.03 3 

3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / ท้องถ่ิน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง มีความมั่นใจ 
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

78.6 4 

รวมมาตรฐานที่ 4  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 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดีเย่ียม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความมั่นใจ
ต่อระบบ และมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จุดเด่น 
 1. สถานศึกษายึดหลักการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 2. บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนางานตามบทบาท 
 3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และเตรียมความพร้อมการประเมินภายในและ  
              ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ จัดท าส่ือพัฒนา 
              ประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรจัดท าระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ 
              ประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
 3. ควรน าสารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละปีการศึกษามาวิเคราะห์ วางแผน นิเทศ ติดตาม  
              เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  พร้อมพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเข้าถึงการให้บริการ  
              โดยเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ 
 ๔. เพิ่มกลยุทธ์ให้ผู้ปกครองระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย มาประชุมให้มีสัดส่วนสมดุลกัน เช่น การเชิญวิทยากร 
              มาให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 4 ดีเย่ียม 
 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
ระดับดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเย่ียม  
 โรงเรียนสารวิทยา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย สะท้อนปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียม มีการพัฒนาของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
ค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี 1  
 ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและ
การด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
และปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียม มีการวิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพ
จริงในทุกขั้นตอน 
 ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในได้ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความพึง
พอใจและความมั่นใจต่อระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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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 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  
จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตร มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีจิตใจท่ีดีและ         
มีสุนทรียภาพ 
 2. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างชัดเจน โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 3. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย บูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรกิจกรรมอย่างหลากหลายและสม่ าเสมอ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากขึ้น 
เพิ่มกลยุทธ์ด้านการอ่าน เขียน ส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น เช่น ให้ผู้เรียนแข่งขันกันท าคลิป 
แล้วให้รางวัล ให้พี่สอนน้อง ให้คนเก่งสอนคนอ่อน 
 2. ควรฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล การแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการมีทักษะในการท างาน มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
และควรแยกการประเมินกลุ่มผู้เรียน เก่ง อ่อน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 3. ควรส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้ดียิ่งขึ้น 
 4. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม 
ICT (e – learning, E-book, CAI) ท่ีมีศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่ผู้เรียน  
มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การใช้ส่ือท่ีน่าสนใจ การคิดเลขเร็วของคุมอง 
 5. ควรส่งเสริมวิทยฐานะครู พัฒนาการเรียนการสอน ควรศึกษางานวิจัย เพื่อน ามาปรับใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน เช่น บทเรียนส าเร็จรูป มีการด าเนินการวิจัยพัฒนาและน าผลมาใช้ปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า Best Practice ให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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 ๖. ควรส่งเสริมงานแนะแนวเรื่องเตรียมตัวสอบต้ังแต่ระดับ ม.2, ม.5 ถ้าเน้นช่วง ม.3, ม.6 อาจช้าไป โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตระหนักถึงการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จุดเด่น 
 ผู้บริหารมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน มีการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรม เกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนดีขึ้น 
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประเมินในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย จ าแนกตามระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับชาติ ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การปฏิบัติงานต้องประสานงานกับหลายฝ่ายท้ังภายในและภายนอก ท าให้การประสานงานขาดความ 
              คล่องตัวและล่าช้า 
 2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ควรส ารวจความต้องการของครูเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 
 4. ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัย 
 5. การจัดท าสารสนเทศ แผนปฏิบัติการต้องสนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 6. ครูอาวุโสควรแนะน าครูรุ่นใหม่ในด้านต่างๆ เพื่อลดความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ 
 7. บุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วม ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 
จุดเด่น 
1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
2. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
3. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
4. ครูผู้สอนมีข้ันตอนตรวจสอบและวิธีการประเมินอย่างเป็นระบบ  
5. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถน าไปประยุกต์ใช้จนได้ 
    รับรางวัลแข่งขันประเภทต่างๆได้ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรจัดให้มีการนิเทศครูแบบกัลยาณมิตรตามสภาพจริง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการท าวิจัย  

             ในช้ันเรียน 
 2. ควรจัดท าหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ปฏิบัติได้จริง โดยพิจารณาจากบริบทของโรงเรียน 
 3. การมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การให้ทหารมาช่วยฝึกระเบียบนักศึกษาวิชาทหาร การท า MOU กับกรม 
              ประมง เพื่อดูแลระบบน้ า การเชิญวิทยากรมาบรรยาย มีส่วนร่วม ท าวิจัยกับชุมชน การท า CSR  
              กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 4. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
จุดเด่น 
 1. สถานศึกษายึดหลักการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 2. บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนางานตามบทบาท 
 3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และเตรียมความพร้อมการประเมินภายในและ  
              ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ จัดท าส่ือพัฒนา 
              ประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรจัดท าระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ 
              ประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการบริหารการศึกษา การเรียนการสอน 
 3. ควรน าสารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละปีการศึกษามาวิเคราะห์ วางแผน นิเทศ ติดตาม  
              เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง พร้อมพฒันาระบบสารสนเทศท่ีเข้าถึงการให้บริการ  
              โดยเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ 
 ๔. เพิ่มกลยุทธ์ให้ผู้ปกครองระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย มาประชุมให้มีสัดส่วนสมดุลกัน เช่น การเชิญวิทยากร 
              มาให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการวิจัยใน 
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 2. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคมในการด าเนินการ
สนับสนุนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
 3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการร่วมกัน เพื่อจัดกระบวนการเรยีนการ
สอนโดยใช้นวัตกรรม ICT (e – learning, E-book, CAI) ท่ีมีศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่
ผู้เรียน 
 4. การจัดกิจกรรมท่ีเน้นฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตลอดจนส่งเสริมให้มี
ทักษะในการท างาน มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 5. จัดทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและพร้อมต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. ด้านนโยบายของรัฐบาลไม่มีความแน่นอน ส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนต้องปรับเปล่ียนบ่อยครั้ง 
การท างานไม่เป็นระบบ และไม่ต่อเนื่อง 
 2. ด้านการพัฒนาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบท่ียังไม่มีมาตรฐาน หน่วยงานต้นสังกัดจัด
กิจกรรมพัฒนาด้านเทคนิคการสอนของครูให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 ๓. ด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง ผู้ปกครองมีเวลา
ในการดูแลบุตรหลานน้อยลง ส่งผลให้นักเรียนให้ความส าคัญกับส่ือเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อการเรียน
และพฤติกรรม 

 
ทิศทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต 

 การก าหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสารสนเทศ วิสัยทัศน์ ผลการประเมิน
งาน/โครงการ/กิจกรรม การเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษา บริบทของโรงเรียน ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร มาบูรณา
การให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 1. การพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ประพฤติดี 
มีความรู้ รักษ์ส่ิงแวดล้อม” ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ท้ังนี้ครูและบุคลาการทางการศึกษาต้องเป็นต้นแบบท่ีดีและคอยให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาได้ตามศักยภาพ 
 2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอน การวางแผนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
การสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาท่ี 2 จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
และส่งเสริมให้มีการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก  
 3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความเปล่ียนแปลงของสังคม มีเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู มีความรักและภูมิใจในองค์กร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้เรียน 



 

ภาคผนวก 
 

 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 ประกำศโรงเรียนสำรวิทยำ เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเพื่อกำร  
   ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 ประกำศโรงเรียนสำรวิทยำ เรื่อง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำ 
   ขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
 ค ำส่ังแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนสำรวิทยำ 
 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนสำรวิทยำ  
   ปีกำรศึกษำ 2560 
 ค ำรับรองเอกสำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 
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 านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละดับช้ัน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 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 โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
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 าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเย่ียม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ระดับดีเย่ียม 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ระดับดีเย่ียม 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับดีเย่ียม 



มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับดีเย่ียม 

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

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

3. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ   ระดับดีเยี่ยม 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี

ยิ่งขึ้น 
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 
มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนสำรวิทยำ มีจ ำนวน  

4 มำตรฐำน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
     2.  ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
     3.  ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร 
     4.  ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
     5.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ 
     6.  ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1.  กำรมีคุณลักษณะ และค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมำย และวัฒนธรรมอัน

ดีของสังคม 
     2.  ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
     3.  กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย 
     4.  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.  กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
2.  กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    2.1 กำรวำงแผน และด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และ

ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
    2.2 กำรวำงแผน และด ำเนินงำนพัฒนำครู และบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
    2.3 กำรวำงแผนกำรบริหำร และกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 
    2.4 กำรวำงแผน และจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
3.  กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้

มำตรฐำน 
4.  กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1.  กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2.  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น 
3.  กำรตรวจสอบประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
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