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สวนที่ 1   
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
1.  ขอมูลท่ัวไป  

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา ตั้งอยูเลขท่ี 2398/96  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร   
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 02-5793646 โทรสาร 02-5793340 E-mail srv_sara@hotmail.com 
website http://www.srv.ac.th  
 สังกัด    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 เปดสอนระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 

เขตพ้ืนท่ีบริการ เขตจตุจักร แขวงเสนานิคม (ท้ังแขวง)   
 *** ไปทางทิศใตของถนนพหลโยธินฝงซาย ตลอดซอยพหลโยธิน 32 เลี้ยวซาย ฝงซาย ตลอดแนวไปจนถึง
คลองลาดพราวเลี้ยวซายเลียบไปตามแนวคลองลาดพราวฝงซายมือไปจนถึงสะพานบางบัวเลี้ยวซายเขาถนนพหลโยธิน
ฝงซายตลอดแนวไปจนถึงโรงเรียนสารวิทยาเขตหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน (บางสวน) เริ่มตนท่ีซอยวิภาวดี 54  
 *** ตลอดแนวฝงขวาท้ังหมดข้ึนไปทางทิศเหนือถึงแยกหลักสี่ เลี้ยวขวาเขาถนนแจงวัฒนะถึงสะพานขาม
คลองถนน (ฝงขวา) เลียบตามแนวคลองถนนฝงขวามาบรรจบท่ีคลองบางบัวตรงสะพานบางบัว เขตบางเขน           
แขวงอนุสาวรีย (บางสวน) เริ่มตนจากสะพานขามคลองถนน  (ถนนแจงวัฒนะ) 
 *** ตลอดแนวถนนแจงวัฒนะฝงขวาท้ังหมดไปจนถึงอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ เขาถนนรามอินทราฝงขวา
ตลอดแนวไปจนถึงทางแยกเขาถนนลาดปลาเคาตลอดแนวไปจนถึงคลองหลุมไผ เลียบคลองฝงขวาไปจรดคลอง
ลาดพราว ไปจนถึงสะพานบางบัวฝงขวา เลียบคลองบางบัว ตลอดแนวฝงขวา ไปจรดคลองถนนถนนพหลโยธินฝงซาย
และขวาท่ีเริ่มตนจากสะพานบางบัวไปทางทิศเหนือถึงอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ 

ประวัตโิรงเรียนสารวิทยา 

 ป 2484 ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรีตองหยุดทําการสอนจึง

เปนเหตุใหบรรดาบุตรธิดาของขาราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตรทหารบกไมสามารถจะหาท่ีเรียนได ท่ีประชุม

ขาราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตร มีมติเห็นพองตองกันวา ควรจัดตั้งโรงเรียนข้ึนภายในกรมวิทยาศาสตรเพ่ือทํา

การสอนเด็กเหลานั้นจึงไดดําเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 

2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจากรมวิทยาศาสตร จึงไดดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนเปนการภายในโดยใชเรือนแถว

นายทหารหมายเลข 9-10 เปนสถาน ท่ีทําการสอน โดยมี พ.ต.ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เปนเจาของและผูจัดการ       

นางสํารวย อุณหะเลขกะ เปนครูทําการสอนอยูในความอุปการะของกรมวิทยาศาสตรทหารบกและไดเริ่มทําการสอน

เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2487 

ป 2489 สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น) เจากรมวิทยาศาสตร จึงได

จัดตั้งโรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการและไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนราษฎรเปนการถูกตองตามพระราชบัญญัติให

ชื่อวา “โรงเรียนสารวิทยา” สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตชั้นประถมปท่ี 1-4 ประเภทสามัญ 

(กอนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494 ) อนุญาตใหรับนักเรียนได 125 คนและใชบริเวณแผนกท่ี 

6 กรมชางแสง ถนนพหลโยธินและบานพักหมายเลข 9-10 เปนท่ีตั้งของโรงเรียนมีนักเรียนท้ังสิ้น 27 คน รับ

นักเรียนท่ัวไป   มีครูทําการสอน 3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เปนเจาของโรงเรียนโดยมี ร.อ.สุวัสตร  ปทมานนท 
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เปนผูจัดการและนางจําเนียร เอ่ียมบุญฤทธิ์ โรงเรียนไดดําเนินการสอนเรื่อยมาจนถึง ป 2490 จึงไดขยายชั้นเรียนถึง

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีครูทําการสอน 9 คน โดยเปดสอนแบบสหศึกษา 

ป พ.ศ. 2498 โรงเรียนไดขยายการรับนักเรียนจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 6 กระทรวงศึกษาธิการไดรับรอง

วิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาลและอนุญาตใหเปนหนวยสมทบสอบ และทําการสอบไลไดเองทุกชั้น 

ตอมาวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยา ไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภสาร

วิทยา” และมีนางวนิดา  ปนเพชร เปนครูใหญแทน นางจําเนียร เอ่ียมบุญฤทธิ์  

ป พ.ศ.2503 โรงเรียนไดเปดทําการสอนนักเรียนเตรียมปท่ี 1 แผนกวิทยาศาสตรและป พ.ศ. 2504 ได

ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปท่ี 2  

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภสารวิทยา ไดรับโอนเขาสังกัดกรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการไดชื่อใหมวา “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั้งแตป พ.ศ.2519 จนถึงปจจุบัน และ  

วันท่ี 1 กรกฎาคม เปนวันสถาปนาโรงเรียน     

 เกียรติยศโรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

พ.ศ. 2561 วงโยธวาทิตโรงเรียนสารวิทยา Sarabun Brass Theater ไดรับรางวัลชนะเลิศ BrassLine Battle 

  และ Street Parade รวมท้ังยังไดรับรางวัล Street Parade Best Music ในการประกวด City of 

  Bacoor International Music Championships (BIMC)  ณ ประเทศฟลิปปนส รับรอง 

  การประกวดโดย สมาพันธวงโยธวาทิตแหงเอเชีย (AMBC) 

พ.ศ. 2561  ดร.ประวัติ สุทธิประภา ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา รับโลประกาสเกียรติคุณ “ผูนําการเปลี่ยน

  ผานการศึกษาสูยุคปญญาประดิษฐ” จากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2561 ดร.ประวัติ สุทธิประภา ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา ผานการคัดเลือกใหเขารับการพัฒนา 

  หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุนท่ี 9 

พ.ศ. 2561  โรงเรียนสารวิทยา ไดรับโลรางวัลเปนสถานศึกษาท่ีมีความมุงม่ันตั้งใจในการยกระดับองคกรใหเปน

  องคกรรอบรูดานสุขภาพ 

พ.ศ. 2561 นายภคพล  ไทยคุรุพันธ ไดรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันเปดพจนานุกรมภาษาญี่ปุน  

พ.ศ. 2561 นางสาวณัฐฤดี  เอกรัตนณัฐ ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขงขันเขียนพูกันภาษาญี่ปุน  

  (ระดับประเทศ) จัดโดย Mainichi Academic Group 

พ.ศ. 2561 นางสาวณัฐฤดี  เอกรัตนณัฐ นางสาวณิชาภรณ  ผาวิภาคโยธิน และนางสาวภูริชญา  อรุณเลิศ  

  รางวัลชนะเลิศ การแขงขันพับกระดาษแบบญี่ปุน จัดโดย Mainichi Academic Group 

พ.ศ. 2561 นายภคพล  ไทยคุรุพันธ นางสาวพรชิตา  สองศรี และนางสาวกาญชนา  สรอยทอง รางวัลชนะเลิศ 

  การแขงขันพับกระดาษแบบญี่ปุน จัดโดย Mainichi Academic Group 

พ.ศ. 2561 นางสาวรัชพร ชวยชูวงศ 2018 Korean Government Invitation Program for Students  

  from Partner Countries National Institute for International Education Korean Ministry 

  of Education และ 2019 Global Korea Scholarship Program for Undergraduate  

  Degrees National Institute for International Education Korean Ministry of Education 
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พ.ศ. 2561 นายเกียรติพงศ อยูเย็น 2019 Global Korea Scholarship Program for Undergraduate  

  Degrees National Institute for International Education Korean Ministry of Education 

พ.ศ. 2561 นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา นายธนวินท ทัศนัย ม.6/3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญิปุน  

  สอบไดทุนเรียนตอระดับปริญญาตรี คณะความสัมพันธระหวางประเทศ Ritsumeikan Asia Pacific 

  University ประเทศญี่ปุน (ความสามารถภาษาญี่ปุนระดับ N2)  

พ.ศ. 2561 นักเรียนผานสอบการคัดเลือกชิงทุนระดับประเทศ TJYEC (โครงการเยาวชน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

  ไทย-ญี่ปุน 2018) ณ เมือง ทาคาซากิ จํานวน 8 คน  น.ส.ธิติมา หนูเนียม ม.6/3 คะแนนสูงสุด 

  อันดับ 1 (85%) น.ส.ฑิติยา หงษเงิน ม.6/3 คะแนนสูงสุด อันดับ 1(84%) น.ส.สุวิมล รักพาณิชศิริ 

  ม.5/3 น.ส.ภคนันท ชุมสาย ณ อยุธยา ม.5/3  น.ส.ณัฐฤดี เอกรัตนณัฐ ม.5/3  น.ส.สริิญญา  

  สีทองทาบ ม.6/3  นายวรรณชนะ เรืองวิเศษไชย ม.6/3 และ น.ส.วิสสุตา พาวัน ม.6/3 

พ.ศ 2561 โรงเรียนสารวิทยา เขารวมประกวดในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ป6” หัวขอ “นวัตกรรมขยะ.. 

  กูโลก” บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) 

พ.ศ. 2561 นายพงศกร ทิพยสมเดช นางสาวภรณปรียา อภิบุญประเสริฐ และนางสาวญาณิศา เอ่ียมเอิบ          

  ไดรางวัลเหรียญทองแดง จัดโดย บริษัท ไทยบริจสโตน จํากัด รวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร     

  มหาวิทยาลัยอุบล และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2561 เด็กหญิงณัฐธยาน  บุญเชียงราก  เด็กหญิงธิดารัตน   จันทกล และเด็กหญิงจุฑามาศ เรืองอยู ไดรับ

  รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาสารานุกรมไทย ครั้งท่ี ๒๔ จัดโดย สโมสรไลออนสสากล 

พ.ศ. 2561 โรงเรียนสารวิทยาควารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 โครงการการประกวดแขงขัน

  การทําการตลาดออนไลน ครั้งท่ี 4 (E-Commerce Young Talent Season 4 : Digital Content 

  4.0) จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีรายชื่อนักเรียนท่ีไดรางวัลชนะเลิศ ดังนี้ น.ส.กฤติยานี โรจน

  ประดิษฐ นายธชาทัช ณ สงขลา น.ส.ดวงใจ สนทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  

  น.ส.ธนกุล วิสาขะกุล น.ส.ปยฉัตร โมฑะกุล น.ส.มติกา จองศักดิ์ 

พ.ศ. 2561 ด.ช. พูกัน สรองศรี ไดรับคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนท่ีนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติดานศิลปะดนตรี 

  ประจําป 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2561 นายภาคภูมิ ลาโต    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนทีมชาติ กีฬา 

  ฟุตบอลทีมไทย รุนอายุ 19 ป เขาแขงขัน “AFF U-19 Championship 2018”  ณ กรุงจาการตา 

  ประเทศอินโดนีเชีย 

พ.ศ. 2561 นายภูชพงษ  นามสีฐาน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนทีมชาติ  

  กีฬาฟุตบอลทีมไทย รุนอายุ 19 ป เขาแขงขัน “AFF U-19 Championship 2018” 

  ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเชีย 
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สัญลักษณของโรงเรียน 
 

สัญลักษณ-ตราประจําโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยูใต พระมหาพิชัยมงกุฎ    

อักษรยอ    ส.ย. 

วันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2487 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน พระศากยมุนีศรีสาระ 

ปรัชญาโรงเรียน  สุวิชฺโช ว ชเนสุโต ผูมีวิชาดี เปนคนเดนในหมูชน 

อัตลักษณโรงเรียนสารวิทยา ประพฤติดี  มีความรู  รักษสิ่งแวดลอม 

เอกลักษณโรงเรียนสารวิทยา ถ่ินสวนสวยโรงเรียนงาม 

วัฒนธรรมองคกร 1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
2. มีความรักและภาคภูมิใจในองคกร 
3. มีความเคารพตอผูอาวุโสและยึดถือเปนแบบอยาง 

วาระแหงป พัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล ตามเกณฑ OBECQA 

สีประจําโรงเรียน  เขียว-ขาว 

ดอกไมประจําโรงเรียน ดอกสาละ 

ผูกอตั้งโรงเรียน พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจากรมวิทยฯ 

ผูบริจาคท่ีดิน กรมวิทยาศาสตรทหารบก 

ท่ีดิน     31 ไร 

 
วิสัยทัศน  
 “ โรงเรียนสารวิทยามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กาวหนาดานเทคโนโลยี  สิ่งแวดลอมดี   
ผูเรียนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
    ท่ีสมบูรณ  มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม 
2. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนมีความรูความสามารถ 
    ตามมาตรฐานสากล สูความเปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน 
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพ เอ้ือตอ 
    การพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 
6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
8. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง ชุมชน และสรางภาคีเครือขาย เพ่ือสนับสนุน 
    การจัดการศึกษา 
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เปาประสงค 
1. ผูเรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี มีความสุข มีความรู ความสามารถตาม 
   มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  
   นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน 
   การสอนตามมาตรฐานสากล 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความ 
   ถนัดและความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 
4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียน               

ใชในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ  
   ท่ีเอ้ือตอการพัฒนานักเรียนอยางรอบดาน 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
8. ชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล เนนกระบวนการมีสวนรวม 
5. พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2. ขอมูลผูบริหาร 

2.1 ชื่อผูอํานวยการโรงเรียน    
 2.1.1 นายประวัติ สุทธิประภา  ผูอํานวยการโรงเรียน   
2.2 ชื่อรองผูอํานวยการโรงเรียน 

2.2.1 นางสุรีรัตน  สะสุนทร     รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  
2.2.2 นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

2.2.3 นางสาวศรประภา ศิริภัทรวิช รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
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3. ขอมูลครูและบุคลากร 
 3.1) จําแนกครูและบุคลากรตามเพศ และระดับการศึกษา ปการศึกษา 2561 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด  

ชาย หญิง รวม 
ต่ํากวา 
ป. ตร ี

ป. ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

ผูอํานวยการ 1 - 1 - - - 1 1 
รองผูอํานวยการ - 3 3 - - 2 1 3 
ครูประจําการ 37 99 136 - 89 46 1 136 
ครูอัตราจาง 3 5 8 - 7 1 - 8 
เจาหนาท่ีอัตราจาง 4 12 16 - 16 - - 16 
ลูกจางประจํา 3 1 4 4 - - - 4 
ลูกจางชั่วคราว 9 8 17 17 - - - 17 

รวม 57 128 185 21 112 49 3 185 
ขอมูล ณ วันท่ี มกราคม 2562 

 
 
 

วุฒิการศึกษาของบุคลากร ของโรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 
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 3.2) จําแนกครูตามกลุมบริหาร กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2561 
 
กลุมสาระการเรียนรู/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จํานวน 
คน 

วุฒิทางการศึกษา วิทยฐานะ ครูอัตราจาง 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ครูผูชวย คศ.1 คศ.2 คศ.3 
ผูอํานวยการ 1 1 - - - - - 1 - 

รองผูอํานวยการ 3 1 2 - - - 2 1 - 

ภาษาไทย 14 - 7 7 2 7 5 - - 

คณิตศาสตร 22 1 9 12 3 11 5 3 - 

วิทยาศาสตร 20 - 7 13 2 13 3 1 1 

สังคมศึกษาฯ 14 - 5 9 3 8 1 2 - 

สุขศึกษาฯ 9 - 5 4 2 3 1 1 2 

ศิลปะ 11 - 2 9 4 2 0 3 2 

การงานอาชีพฯ 16 - 6 10 2 6 2 4 2 

ภาษาตางประเทศ 32 - 5 27 12 9 9 1 1 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/ 
แนะแนว/หองสมุด 

6 - 1 5 4 0 0 2 - 

รวม 148 3 49 96 34 59 28 19 8 

 
 
 
 เปรียบเทียบบุคลากรในโรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2559 - 2561 
 

ปการศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน ครูอัตราจาง ลูกจางประจํา 

2559 5 126 19 5 

2560 3 132 9 4 

2561 4 136 8 4 
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4. ขอมูลนักเรียน 
 ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 (ขอมูลจาก DMC 2018) 
 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 12 196 266 462 

ม.2 12 241 265 506 

ม.3 10 187 209 396 

รวม ม.ตน 34 624 740 1,364 
ม.4 12 177 271 448 

ม.5 12 181 245 426 

ม.6 12 204 269 473 

รวม ม.ปลาย 36 562 785 1,347 
รวมท้ังหมด 70 1,186 1,525 2,711 

 
 

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 
ปการศึกษา 2559 – 2561 
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5. สรุปขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ชื่อวิชา รวม จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน รวม รอยละ จํานวนน.ร.ที่ไมผาน รวม รอยละ เฉลี่ย

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 เกรด 2.5-4 เกรด 2.5-4 0 ร มส ไมผาน ไมผาน เทอม1

ภาษาไทย 3969 353 260 388 496 607 640 1132 2875 72.44 92 0 1 93 2.34 2.86

คณิตศาสตร 5061 979 701 728 663 582 408 763 2416 47.74 234 0 3 237 4.68 2.25

วิทยาศาสตร 5732 453 448 746 932 930 853 1289 4004 69.85 80 0 1 81 1.41 2.77

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7189 317 255 492 591 953 996 3435 5975 83.11 149 1 1 151 2.10 3.23

สุขศึกษา 5401 243 125 187 257 496 675 3335 4763 88.19 83 0 0 83 1.54 3.45

ศิลปะ 2870 168 149 185 271 381 495 1160 2307 80.38 61 0 0 61 2.13 3.12

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6710 441 253 394 530 793 944 3258 5525 82.34 96 0 1 97 1.45 3.23

ภาษาอังกฤษ 6264 830 619 771 765 868 686 1357 3676 58.68 365 0 3 368 5.87 2.50

ภาษาจีน 495 30 26 35 44 70 72 215 401 81.01 3 0 0 3 0.61 3.17

ภาษาญี่ปุน 158 18 7 23 19 14 15 62 110 69.62 0 0 0 0 0.00 2.94

ภาษาเกาหลี 318 2 6 12 17 27 51 202 297 93.40 1 0 0 1 0.31 3.60

ภาษาฝรั่งเศส 109 18 17 6 16 14 13 22 65 59.63 2 0 1 3 2.75 2.49

รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 44276 3852 2866 3967 4601 5735 5848 16230 32414 73.21 1166 1 11 1178 2.66 2.94

คิดเปนรอยละ 8.70 6.47 8.96 10.39 12.95 13.21 36.66 73.21 2.63 0.00 0.02 2.66

โรงเรียนสารวิทยา

แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

 
 

ชื่อวิชา รวม จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน รวม รอยละ านวนนักเรียนที่ไมผา รวม รอยละ เฉลี่ย

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

ภาษาไทย 3964 171 222 284 428 633 654 1215 2930 73.92 351 0 6 357 9.01 2.82

คณิตศาสตร 5086 713 650 736 610 601 381 828 2420 47.58 563 0 4 567 11.15 2.19

วิทยาศาสตร 4805 569 508 640 680 672 547 974 2873 59.79 211 0 4 215 4.47 2.53

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6705 188 306 435 509 849 953 3158 5469 81.57 300 0 7 307 4.58 3.18

สุขศึกษาและพลศึกษา 5391 144 118 244 340 466 795 3116 4717 87.50 168 0 0 168 3.12 3.40

ศิลปะ 2869 153 154 222 276 432 430 1067 2205 76.86 135 0 0 135 4.71 2.99

การงานอาชีพ 5862 209 236 333 426 676 789 2968 4859 82.89 221 0 4 225 3.84 3.23

ภาษาอังกฤษ 6253 539 422 741 835 865 695 1550 3945 63.09 600 0 6 606 9.69 2.55

ภาษาจีน 495 38 39 34 40 73 79 176 368 74.34 16 0 0 16 3.23 2.96

ภาษาญี่ปุน 159 13 10 11 19 15 10 62 106 66.67 19 0 0 19 11.95 2.68

เกาหลี 315 5 0 9 14 18 41 228 301 95.56 0 0 0 0 0.00 3.71

ภาษาฝรั่งเศส 109 28 10 14 9 7 11 14 41 37.61 11 0 5 16 14.68 1.92

รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 42013 2770 2675 3703 4186 5307 5385 15356 30234 71.96 2595 0 36 2631 6.26 2.88

คิดเปนรอยละ 6.59 6.37 8.81 9.96 12.63 12.82 36.55 71.96 6.18 0.00 0.09 6.26

โรงเรียนสารวิทยา

แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
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การเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนตั้งแต 2.5 ข้ึนไปของทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ภาษาไทย 72.44 73.92 

คณิตศาสตร 47.74 47.58 

วิทยาศาสตร 69.85 59.79 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 83.11 81.57 

สุขศึกษาและพลศึกษา 88.19 87.50 

ศิลปะ 80.38 76.86 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 82.34 82.89 

ภาษาตางประเทศ 58.68 63.09 
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การเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนโรงเรียนสารวิทยาท่ีมีระดับผลการเรียนตั้งแต 2.5 ข้ึนไป 

ของทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ปการศึกษา  2559  2560  และ 2561 

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา  2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา  2561 

ภาษาไทย 76.61 75.92 73.18 

คณิตศาสตร 48.43 44.93 47.66 

วิทยาศาสตร 60.83 59.85 64.82 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 80.06 80.81 82.34 

สุขศึกษาและพลศึกษา 91.77 90.23 87.85 

ศิลปะ 78.92 80.24 78.62 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 77.74 81.48 82.62 

ภาษาตางประเทศ 60.40 62.06 60.89 
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6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๕.๑๗ ๓๙.๖๑ ๓๙.๖๓ ๓๗.๒๓ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2 61.21 36.77 39.65 35.33 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.10 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๗.๔๓ ๔๕.๓๘ ๓๔.๒๗ ๔๐.๔๕ ๔๕.๒๙ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2 53.83 39.20 33.64 38.04 39.86 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559-2561 
 

ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2559 ๕๕.๑๒ ๓๘.๗๑ ๓๙.๓๙ ๕๖.๔๙ ๓๙.๔๓ 

2560 ๕๙.00 ๓๖.๕๒ ๓๖.๓๖   ๓๗.๑๔ 

2561 ๖๕.๑๗ ๓๙.๖๑ ๓๙.๖๓   ๓๗.๒๓ 
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559-2561 
 

ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2559 ๖๒.๑๘ ๓๒.๔๔ ๓๓.๖๙ ๔๐.๔๕ ๓๖.๑๙ 

๒๕๖๐ ๕๘.๓๗ ๓๔.๔๙ ๓๒.๗๔ ๔๐.๖๙ ๓๙.๓๒ 

2561 ๕๗.๔๓ ๔๕.๓๘ ๓๔.๒๗ ๔๐.๔๕ ๔๕.๒๙ 
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รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 

สูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ 
 
 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 5 วิชา 

ม.3 ๗๕.๕๑ ๖๔.๕๔ ๕๗.๑๔   ๖๕.๘๒ ๖๕.๗๕ 

ม.6 ๗๘.๙๒ ๖๔.๘๑ ๖๒.๓๗ ๗๕.๐๐ ๗๘.๑๑ ๗๑.๘๔ 

รวม ๗๗.๒๒ ๖๔.๖๘ ๕๙.๗๖ ๗๕.๐๐ ๗๑.๙๗ ๖๙.๗๒ 
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เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) 
สูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ  ระหวางปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 
ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รวม ๕ วิชา 

๒๕๖๐ ๕๙. ๓๖.๕๒ ๓๖.๓๖ ๓๗.๑๔ ๔๒.๒๖ 

๒๕๖๑ ๗๕.๕๑ ๖๔.๕๔ ๕๗.๑๔ ๖๕.๘๒ ๖๕.๗๕ 
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เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) 

สูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ  ระหวางปการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
 

ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม ๕ วิชา 

๒๕๖๐ ๕๘.๓๗ ๓๔.๔๙ ๓๒.๗๔ ๔๐.๖๙ ๓๙.๓๒ ๔๑.๑๒ 

๒๕๖๑ ๗๘.๙๒ ๖๔.๘๑ ๖๒.๓๗ ๗๕.๐๐ ๗๘.๑๑ ๗๑.๘๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ  ระหวางปการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

 
ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม ๕ วิชา 

๒๕๖๐ ๕๘.๖๙ ๓๕.๕๑ ๓๔.๕๕ ๔๐.๖๙ ๓๘.๒๓ ๔๑.๖๙ 

๒๕๖๑ ๗๗.๒๒ ๖๔.๖๘ ๕๙.๗๖ ๗๕.๐๐ ๗๑.๙๗ ๖๙.๗๒ 
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7. การเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา 2561 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 

ชั้น 

จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 

(ขอมูล  

ณ วันที่  

(10 ธ.ค. 61) 

จํานวนผูเรียนที่รับ

การประเมิน 

ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา 2561 รวมผูเรียนที่มีผลการ

ประเมนิฯ 

อยูในระดับ 

ดีขึ้นไป 
ไมผาน ผาน ระดับด ี

ระดับ 

ดีเยี่ยม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ม.1 460 460 100 0 0 9 1.96 166 36.09 285 61.96 451 98.04 

ม.2 505 505 100 0 0 4 0.79 289 57.23 212 41.98 501 99.21 

ม.3 393 393 100 0 0 17 4.33 140 35.62 236 60.05 376 95.67 

ม.4 455 455 100 0 0 14 3.08 191 41.98 250 54.95 441 96.92 

ม.5 425 425 100 0 0 1 0.24 77 18.12 347 81.65 424 99.76 

ม.6 476 476 100 0 0 5 1.05 213 44.75 258 54.2 471 98.95 

รวม 2,714 2,714 100 0 0 50 1.84 1076 39.65 1588 58.51 2,664 98.16 
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9 .  สรุปการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 1)  หองสมุด 
        - มีขนาด  720   ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด      48,136    เลม 
        - การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ  GP 
        - จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย     494       คน ตอวัน 
                       คิดเปนรอยละ   18.21    ของนักเรียนท้ังหมด 

2) หองปฏิบัติการ 
  - หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร   จํานวน   11 หอง 

   - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   จํานวน   4 หอง 
   - หองปฏิบัติการทางภาษา      จํานวน   1 หอง 
 3) คอมพิวเตอรและการใหบริการ 
  เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนท้ังหมด  .....341....... เครื่อง 
   - ใชเพ่ือการบริหารจัดการ จํานวน ……74……. เครื่อง 
   - ใชเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน.........267.......... เครื่อง 
   - ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตสําหรับครู จํานวน .........74........ เครื่อง 
   - ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียน จํานวน ....267......... เครื่อง 
   - จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย....831.... คน ตอวัน 
          คิดเปนรอยละ...30.63......ของนักเรียนท้ังหมด 
   - เครื่องพิมพท่ีจัดใหบริการนักเรียนในการพิมพรายงานของนักเรียน  จํานวน ....1....เครือ่ง 
   - พ้ืนท่ี ใหบริการ Wifi  แกครู .........ท้ังบริเวณโรงเรียน.......   
   - พ้ืนท่ี ใหบริการ Wifi  แกนักเรียน .......ท้ังบริเวณโรงเรียน......   
 
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  ปการศึกษา 2561 
 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ช่ือแหลงเรียนรู 

สถิติการใชจํานวน ครั้ง/ป 
ปการศึกษา 

2559 
ปการศึกษา 

2560 
ปการศึกษา 

2561 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
หองศูนยการเรียนรูภาษาไทย 240 250 ๒๕๖ 
ระเบียงความรู 120 120 ๑๒๕ 
ศาลาไทย 10 15 12 
สวนหยอมภายในโรงเรียน 2 - - 
หอประชุมรัชมงคล 5 - - 
สวนวรรณคดีไทย 10 - 13 
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา 120 200 185 
หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู 240 150 145 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 16 - - 

รวม 
 

763 735 736 
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แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ช่ือแหลงเรียนรู 

สถิติการใชจํานวน ครั้ง/ป 
ปการศึกษา 

2559 
ปการศึกษา 

2560 
ปการศึกษา 

2561 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    
ศูนยการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 147 147 147 
หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู 12 12 12 
หองโสตทัศนศึกษา 5 5 5 
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา - - 5 

รวม 164 164 169 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   
หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 20 20 70 
สวนพฤกษศาสตร 2 2 5 
หองศูนยวิทยาศาสตร 200 200 180 
หองสารเคมี 100 100 50 
หองปฏิบัติการวิชาเคมี 200 200 216 
หองปฏิบัติการวิชาชีววิทยา 200 200 216 
หองปฏิบัติการวิชาฟสิกส 200 200 216 
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.ปลาย 200 200 180 
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.1 200 200 180 
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.2 200 200 180 
หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.3 200 200 180 
ตนไมภายในโรงเรียน 2 2 20 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร - - 12 
หองโสตทัศนศึกษา - - 10 
หอประชุมรัชมงคล - - 5 

รวม 1,724 1,724 1,720 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา 240 240 240 
หองโสตทัศนศึกษา 150 150 150 
สวนหยอมภายในโรงเรียน 35 35 35 
สวนพฤกษศาสตร 40 40 40 
หองจริยธรรม 332 332 332 
หอประชุมรัชมงคล 280 280 280 
หองศูนยวิชาสังคมศึกษาฯ 640 640 640 
ระเบียงความรูอาคาร 5 20 20 20 
ซุมหวงใยลูก 15 15 15 
สวนธรรมะ 40 40 40 
หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู 50 50 50 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 40 40 40 
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แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ช่ือแหลงเรียนรู 

สถิติการใชจํานวน ครั้ง/ป 
ปการศึกษา 

2559 
ปการศึกษา 

2560 
ปการศึกษา 

2561 
ตนไมภายในโรงเรียน 50 50 50 

รวม 1,932 1,932 1,932 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา 20 20 - 
หองโสตทัศนศึกษา 5 5 5 
ปายนิเทศบอรดกาแล 20 20 20 
หองศูนยดนตรีไทย 100 100 100 
หองศูนยวงโยธวาทิต 100 100 100 
สวนหยอมภายในโรงเรียน 20 20 20 
โดมโรงเรียน 20 20 20 
หองศูนยดนตรีสากล 100 100 - 
หองศูนยนาฏศิลป 100 100 - 
หองศูนยทัศนศิลป 100 100 - 
หอประชุมรัชมงคล 10 10 - 

รวม 595 595 265 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   
หองศูนยวิชาสุขศึกษา 1,820 1,760 1,534 
สนามบาสเกตบอล 345 375 381 
สนามวอลเลยบอล 170 290 312 
เบาะยูโด 230 243 236 
เบาะเทควันโด 195 195 175 
โตะเทเบิลเทนนิส 400 410 425 
สนามฟุตบอล 250 285 285 
สนามเทนนิส 230 175 155 
สนามฟุตซอล 160 145 132 
เวทีมวยฯ 240 175 164 
หองสมุดกลุมสาระฯ 150 125 89 
บอรดนิทรรศการ 6 12 8 

รวม 4,196 4,190 3,896 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ศูนยวิชากลุมสาระการงานอาชีพฯ 377 377 - 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1,823 1,823 1,823 
หองปฏิบัติการงานคหกรรม 1,286 1,286 1,286 

รวม 3,486 3,486 3,109 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   
ระเบียงความรู 350 400 450 
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แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ช่ือแหลงเรียนรู 

สถิติการใชจํานวน ครั้ง/ป 
ปการศึกษา 

2559 
ปการศึกษา 

2560 
ปการศึกษา 

2561 
หองศูนยภาษาฝรั่งเศส 1,920 1,920 1,920 
หองปฏิบัติการทางภาษา 900 900 900 
หองศูนยภาษาเกาหลี 3,280 3,280 3,280 
หองศูนยภาษาจีน 3,520 3,520 3,520 
หองศูนยภาษาญี่ปุน 1,453 1,500 1,500 

รวม 11,423 11,520 11,570 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/แนะแนว/หองสมุด   
หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา 97,995 10 10,073 
หองโสตทัศนศึกษา - 55 10 
หองแนะแนว - 30 - 
หองอเนกประสงค - 23 23 
หอประชุมรัชมงคล - 41 30 
ลานกีฬาโดม - 110 105 
หองสมุดเคลื่อนท่ี/อาคารแตละอาคารของโรงเรียนสารวิทยา - - ท้ังป

การศึกษา 
กระเปาหองสมุดเคลื่อนท่ี - - ท้ังป

การศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์ - - 1 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติราษฎร - - 1 
วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ - - 1 
วิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ - - 1 
วิทยาลัยปญญาภิวัฒน - - 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจํานงค - - 1 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย - - 1 
บัณฑิตนอยแนะแนว - - 1 
FAM เกษตร - - 1 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - - 1 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - - 1 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย - - 1 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม - - 1 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย - - 1 
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน - - 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - - 1 

รวม 97,995 269 12,257 
รวมท้ังส้ิน 122,278 24,615 33,654 
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แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 

ท่ี 
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ช่ือแหลงเรียนรู 

สถิติการใช  (จํานวนครั้ง/ป) 
ปการศึกษา 

2559 
ปการศึกษา 

2560 
ปการศึกษา 

2561 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    

1 พิพิธภัณฑอวกาศ SPACE INSPIM จังหวัดชลบุร ี 1 - - 
2 ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 - - 
 รวม 2 - - 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 2 2 
2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 2 - 
3 วัดบางบัว 3 1 3 
4 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 3 3 3 
5 รัฐสภา 1 - 1 
6 พระบรมมหาราชวัง 1 - 1 
 รวม 11 8 10 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    

1 ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  1 - - 
2 มหาลัยราชภัฎพระนคร 3 3 3 
3 วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน 5 5 5 
4 วัดบางบัว 3 3 3 
5 โรงละครแหงชาติ 5 - - 
6 บานตุกตุนหุนกระบอกไทย - - 7 
 รวม 17 11 18 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา    

1 ศูนยบริการสาธารณสุข 24 บางเชน 5 4 - 
2 สนามกีฬาธูปเตมีย กองทัพอากาศ 2 - - 
3 สนามกีฬาศุภชลาศัย 10 12 3 
4 สนามกีฬาฟุตบอล คลอง 6 8 6 - 
5 ศูนยกีฬายูโด นนทบุร ี 2 - - 
6 สนามกีฬาโรงเรียนสตรีวิทยา 2 3 - - 
7 สนามกีฬาโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม 2 - - 
8 สนามกีฬา กกท. 4 4 - 
9 สนามกีฬาโรงเรียนตางๆ  10 14 - 

10 สนามกีฬาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี - 3 5 
11 สนามกีฬาโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม - 2 - 
12 สนามเทพหัสดิน - - 2 
13 สนามกีฬาเฉลิพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ - - 3 
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ท่ี 
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ช่ือแหลงเรียนรู 

สถิติการใช  (จํานวนครั้ง/ป) 
ปการศึกษา 

2559 
ปการศึกษา 

2560 
ปการศึกษา 

2561 
พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 

14 โรงเรียนวัดหวยจรเข - - 1 
 รวม 46 45 14 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี    

1 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีประทุม 1 - - 
2 คณะนิเทศศาสตรคณะการทองเท่ียวและการโรงแรมธุรกิจการ

บิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (ม.6) 
1 - - 

 รวม 2 - - 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

1 Moment Villa จ.ระยอง 1 - - 
2 ทุงโปรงทองปาชายเลน จ. ระยอง 1 - - 
3 โรงเรียนสอนวายน้ําและดําน้ําชะอํา จ.เพชรบุรี 1 - - 
4 กิจกรรมเขารวมแขงขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี  

ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย  
1 - - 

5 กิจกรรมคายภาษาเกาหลีแบบเขม ระดับประเทศ  
ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ 

1 - - 

6 กิจกรรม Open House คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 
ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

1 - - 

7 กิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ  

1 - - 

8 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ณ อีโคแคมป รีสอรท อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี 

1 - - 

9 Sea life Bangkok Ocean World - 1 - 
10 ปราสาทสัจธรรม - 1 - 
11 เวโรนา ทับลาน ปราจีนบุร ี - 1 - 
12 โรงละครนันทา กทม. - 1 - 
13 วิหารเซียน จ.ชลบุร ี - 1 - 
14 Frost Magical Ice of Siam พัทยา จ.ชลบุรี - 1 - 
15 โครงการชั่งหัวมัน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี - 1 - 
16 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เรือนจําชั่วคราว 

เขากลิ้ง เพชรบุรี 
- 1 - 

17 เวเนเซีย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ - 1 - 
18 The Japan Foundation Bangkok   5 
19 สวนไทย  พัทยา จังหวัด ชลบุรี   1 
20 ไรทองสมบูรณคลับ อ.ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   1 
21 บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จังหวัด   1 
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ท่ี 
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ช่ือแหลงเรียนรู 

สถิติการใช  (จํานวนครั้ง/ป) 
ปการศึกษา 

2559 
ปการศึกษา 

2560 
ปการศึกษา 

2561 
สุพรรณบุรี 

22 โครงการในพระราชดําริแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี   1 
 รวม 8 9 9 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/แนะแนว/หองสมุด    

1 คายลูกเสือชั่วคราว ณ ลานกีฬา โรงเรียนสารวิทยา  
(ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1) 

1 - - 

2 คายภูริทัศ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2,3) 

2 - - 

3 สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 4 - - 
4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  - 1 1 
5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   - 1 1 
7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม - - 1 
8 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย - 2 - 
9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย - 2 1 

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC ) - 1 1 
20 บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด(มหาชน) - 1 - 
21 คายลูกเสือภูริทัศน - 1 1 
22 คายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ ชั้นปท่ี 1,2 - 1 - 
23 ศูนยฝกนักศึกษาวิชาการทหาร กรมทหารราบท่ี11 - 20 20 
24 ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร หนวยบัญชาการรักษาดินแดน  

ชั้นปท่ี 3 
- 20 20 

25 ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก ชั้นป1-3 - 11 14 
26 รวมพิธีวางพวงมาลา ชั้นป 1,2 หนวยบัญชาการรักษาดินแดน - 1 1 
27 รวมพิธีสัตยปฎิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

ประจําปการศึกษา 2561 ชัน้ปท่ี 2 
- 1 1 

28 โครงการจิตอาสา ชั้นปท่ี 3 ม.ธรรมศาสตร - 1 - 
29 โครงการจิตอาสา ชั้นปท่ี 3 โรงเรียนสารวิทยา - 1 - 
30 วันสถาปนาโรงเรียน  - 1 1 
31 รวมพิธีไหวครู ชั้นปท่ี 1,2 กรมทหารราบท่ี 11  - 1  
32 รวมพิธีวันสถาปนา ร.ด. ชั้นปท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 11 - 1 1 
33 คายลูกเสือรัศมีแคมป  - - 1 
34 โครงการ รด. จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด ชั้นปท่ี 1 - - 1 
35 รวมพิธีไหวครู ชั้นปท่ี 1,2 กรมทหารราบท่ี 11 - - 1 
 รวม 7 68 67 

รวมท้ังส้ิน 93 94 118 
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10. ขอมูลงบประมาณ  ปการศึกษา 2561 
งบประมาณ (รับ – จาย) 

รายรับ จํานวน / บาท รายจาย จํานวน / บาท 
เงินงบประมาณ 48,161,760 งบดําเนินการ/เงินเดือน – คาจาง 48,161,760 
เงินนอกงบประมาณ 42,228,318.60 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 30,803,475.79 

รวมรายรับ 90,390,078.60 รวมรายจาย 78,965,235.79 
 
งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง    คิดเปนรอยละ    53.28    ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ   46.72    ของรายรับ 
 

11. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม (เขตพ้ืนท่ีบริการ) 
        11.1  โรงเรียนสารวิทยา  ตั้งอยูในเขตจตุจักรมีพ้ืนท่ี  32.908 ตารางกิโลเมตร  ประชากร  156,684 คน  
ความหนาแนน  4,761.27  คน : ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองเปน 5 แขวงประกอบดวย  แขวงลาดยาว   
แขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม  แขวงจอมพลและแขวงจตุจักร มีลักษณะเปนแหลงท่ีอยูอาศัยหนาแนนสภาพชุมชน 
รอบบริเวณโรงเรียน มีท้ังหนวยงานราชการและชุมชน เชน กรมวิทยาศาสตรทหารบก  กรมทหารราบท่ี 11 กรมปาไม  
สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรมสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ชุมชนริมคลองบางบัว และชุมชนหัตถกรรมทองลงหิน  
 
        11.2   การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 

-    ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
-    ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ 
-    ผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง 
-    ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอป  ประมาณ  200,000  บาท  
-    ผูปกครองมีจํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว  2  คน 

 
       11.3  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนสารวิทยาตั้งอยูริมถนนพหลโยธินมีเนื้อท่ี 31 ไร บริเวณใกลเคียงเปนสถานท่ีราชการ  
สถานศึกษา  ชุมชน  และแหลงการคา  โรงเรียนไดรับความรวมมือและสนับสนุนใหใชสถานท่ีดังกลาวเปนแหลง
เรียนรูของนักเรียนและครู  นอกจากนั้นหนวยราชการ วัด  และมหาวิทยาลัยไดสงวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมา
ใหความรูแกนักเรียนและครูในฐานะอาจารยพิเศษ 
 

โอกาส 
 โรงเรียนอยูใกลหนวยราชการ และมหาวิทยาลัย 
 ผูปกครองและชุมชนเชื่อม่ันและยอมรับในมาตรฐานของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ผูปกครองมีรายไดเพียงพอท่ีจะสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรและการศึกษาของนักเรียน 
 พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายมีผลตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 
 การคมนาคมสะดวกตอการเดินทาง มีรถไฟฟาและรถโดยสารประจําทาง 

 
 
 



29 

 

12. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและขอเสนะแนะ 
      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   (ระบุคะแนนท่ีได และ ขีด      ลงในชองคุณภาพตามผลท่ีไดรับ) 

รับการประเมินระหวาง 26,30 ถึง 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 

ตัวบงชี้ คะแนน
ท่ีได 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ตัวบงชี้ท่ี 1 – 8        
ตัวบงชี้ท่ี  1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี 9.79     
ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผูเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  
                  รวมท้ังรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย            

4.88 
 

    

ตัวบงช้ีท่ี 1.2  ผูเรียนมสีุนทรียภาพ          4.91     
ตัวบงชี้ท่ี 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 9.74     
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ผูเรยีนเปนลูกท่ีดีของพอแม ผูปกครอง     3.82     
ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ผูเรียนเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน         3.92     
ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม           2.00     
ตัวบงชี้ท่ี  3  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูตอเน่ือง 9.33     
ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.80     

ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนท้ังในและนอก  
                   สถานศึกษา 

4.53 
   

 

ตัวบงชี้ท่ี 4  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 9.19     

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด            4.29     
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ผูเรียนมีความสา มารถในการปรับตัวเขากับสังคม     4.90     
ตัวบงชี้ท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 11.38     
ตัวบงช้ี 5.1  ผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
                 ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

1.47     

ตัวบงช้ี 5.2  ผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
                 ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

1.02     

ตัวบงช้ี 5.3  ผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
                 ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

1.75     

ตัวบงช้ี 5.4  ผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา  
                ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

1.38     

ตัวบงช้ี 5.5  ผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษา 
     และพลศึกษาในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

1.29     

ตัวบงช้ี 5.6  ผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
                ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

1.40     

ตัวบงช้ี 5.7  ผูเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
                และเทคโนโลยี ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

1.96     

ตัวบงช้ี 5.8  ผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู            
     ภาษาตางประเทศในระดับช้ัน  ม.3 และ ม.6 

1.11     

ตัวบงชี้ท่ี  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

8.00     

ตัวบงช้ีท่ี 6.1  ประสิทธิผลการดาํเนินการของสถานศึกษา 4.00     
ตัวบงช้ีท่ี 6.2  กระบวนการจัดการเรียนรูของครู           4.00     
ตัวบงชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 4.50     
ขอท่ี 1 ประสิทธิภาพการบรหิารจดัการตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร 
         สถานศึกษา 

1.50 
    

ขอท่ี 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           1.00     
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ตัวบงชี้ คะแนน
ท่ีได 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ขอท่ี 3  บรรยากาศและสภาพแวดลอม  2.00     
ตัวบงชี้ท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
               ตนสังกัด 

4.92     

กรณีท่ี 1 เฉพาะสถานศึกษาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
            ในป 2554 
ตัวบงช้ีท่ี 8.1  ผลการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
                   จากตนสังกัด 1 ปลาสดุ  

 
 
     

ตัวบงช้ีท่ี 8.2  ผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปยอนหลัง      
กรณีท่ี 2  สถานศึกษาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในป 2555-
2558 
ตัวบงช้ีท่ี 8.1  ผลการประเมินคณุภาพภายในโดยตนสังกัด 

 
2.42     

ตัวบงช้ีท่ี 8.2  พัฒนาการของระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 2.50     
กลุมตัวบงชี้อัตลกัษณตัวบงชี้ท่ี 9 – 10       
ตัวบงชี้ท่ี  9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00     

ตัวบงชี้ท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00     

กลุมตัวบงชีม้าตรการสงเสริมตัวบงชี้ท่ี 11– 12      
ตัวบงชี้ท่ี  11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00     

ตัวบงช้ีท่ี 11.1  คะแนนเชิงคุณภาพ 2.00     
ตัวบงช้ีท่ี 11.1  คะแนนพัฒนาการ 3.00     
ตัวบงชี้ท่ี  12  ผลการสงเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

รักษา 
                   มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทาง 
                   การปฏิรูปการศึกษา 

5.00     

คะแนนรวม / คุณภาพ 86.85     
 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง        ไมรับรองเนื่องจาก ....................... 
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ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
        จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
 1. ดานผลการจัดการศึกษา 
  1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนทําความดีตอ พอแม ครู ตอสังคม ท่ีเปนรูปธรรม เชน 
การจัดประกวดลูกดีเดน นักเรียนดีเดน นักบําเพ็ญประโยชนดีเดน ซ่ึงอาจจะประเมินจากสมุดบันทึกความดีของนักเรียน 
แลวมอบรางวัลเปนกําลังใจใหกับคนดี พรอมเกียรติบัตรทําความดี  
  2) สถานศึกษาควรสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดศรัทธาและเชื่อม่ันวา การอาน
เปนสิ่งดีมีประโยชน ควรจัดเวทีใหผูเรียนไดนําเสนอเรื่องท่ีอานใหเพ่ือนๆ ไดรับรู Social Network แลวใหเพ่ือนๆตั้ง
กระทูเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอยอดความรูและสงผานองคความรูภายในกันตอๆไป 

3) ผูเรียนควรไดมีโอกาสกําหนดแผนการเรียนรูรวมกันระหวางครูและผูเรียนในการทัศนศึกษา

ภายนอกสถานศึกษาแตละครั้ง และควรติดตามผลการเรียนรู โดยใหผูเรียนทุกคนสงบันทึกผลภายหลังการเขารวม

กิจกรรม  

4) ผูเรียนควรไดรับการฝกประเมินสถานการณอยางหลากหลายเชื่อมโยงการเรียนรูท้ังในและนอกชั้น

เรียน เพ่ือสรางองคความรู โดยบูรณาการการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และการ

คิดเปนระบบ 

5) ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมิน เพ่ือคัดสรรผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรูใน

ชั้นเรียนและวิพากษผลงานอยางสรางสรรค                                                                                             

6) สถานศึกษาควรจัดพ้ืนท่ีหรือเวทีแสดงผลงานของผูเรียนท่ีไดรับการคัดสรรจากการเรียนรูในชั้น

เรียนอยางสมํ่าเสมอ 

7) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีอยูในระดับพอใชให

สูงข้ึน โดยครูควรปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การสอนซอมเสริม กลุมสาระการเรียนรูควร

กําหนดปฏิทินนิเทศชั้นเรียนใหครอบคลุมทุกหองเรียน สถานศึกษาควรเนนจัดกิจกรรมทางวิชาการใหมากข้ึน ครู 

ผูปกครอง และผูเรียนควรรวมกันกําหนดเปาหมายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับผูเรียนแตละคนในแตละภาค

เรียนใหชัดเจน 

8) สถานศึกษาควรพัฒนาโครงการเพ่ือใหเกิดผลตามอัตลักษณของผูเรียนจนเปนท่ียอมรับของชุมชน

 2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรนําผลจากการประเมินโครงการมาวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุกดานอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา 
 3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1) ครูควรนําขอมูลจากระบบชวยเหลือนักเรียนรวมกับขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใชในการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือนําไปจัดการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูไดตรงตามลักษณะการเรียนรูและ
พัฒนาการทางสมอง 

2) ครูควรประเมินความกาวหนาการเรียนรูในชั้นเรียน ๓ ระยะ คือ กอนเรียน ระหวางเรียน และ
หลังเรียน รวมท้ังการวางเง่ือนไขใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเองหรือสัญญาการเรียน(Learning Contract) 
ตลอดจนนําผลการประเมินระหวางเรียนมาใชซอมเสริมกอนการประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน  
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         3) สถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศภายในตามระบบบริหารคุณภาพ(PDCA)และนําผล                
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนรูของครูไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปนระบบ 
 4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

-  
 นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม   
 1. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการดําเนินงานหองสมุด ๓ ดี เปนกิจกรรมของหองสมุดเพ่ือสงเสริม
ใหนักเรียน ครู และชุมชนเห็นความสําคัญและมีนิสัยรักการอาน เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูภายในของโรงเรียน  
 2. โครงการอาหารปลอดภัย สะอาด มารยาทงาม เพ่ือใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพ
และอนามัยท่ีดีในการรับประทานอาหารท่ีสะอาด ในสถานท่ีอันสวยงาม และนักเรียนมีระเบียบ มารยาทงดงามในการ
รับประทานอาหาร 
 3. สื่อบทเรียนออนไลนเรื่องแผนท่ีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร ไดรับรางวัลผลงาน          
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
เหรียญเงิน จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ ซ่ึงทําใหผูเรียนสามารถสืบ
คนหาความรูนอกเวลาเรียน ครูใชเปนแนวทางการศึกษาคนควา และเปนตัวอยางในการจัดทําบทเรียนออนไลน 
 
สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 
ปจจัยภายใน 
 
จุดแข็ง  

1. การกําหนดแนวทางดําเนินการ และภาระงานของบุคลากรสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยูในเกณฑดี 
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมทางดานความรู คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ พลานามัยตามความถนัด  
   ความสามารถและรวมสรางสรรคสังคม 
5. การจัดสภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม รมรื่น เอ้ือแกการเรียนรู 
6. การจัดบริการดานสาธารณูปโภค จํานวนหองน้ํา และบริการน้ําดื่มเพียงพอกับผูเรียน 
7. การใหบริการแหลงการเรียนรูอยางหลากหลายภายในโรงเรียน 
8. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพหลากหลายตามความตองการ 
9. การจัดหลักสูตรท่ีหลากหลายและครอบคลุม 
10. มีการพัฒนาผูเรียนท่ีมีผลการเรียนและศักยภาพท่ียังไมสมบูรณ 
11. อัตราสวนครูตอนักเรียนมีความเหมาะสม 
12. อายุเฉลี่ยบุคลากรของโรงเรียนมีความสมดุล 
13. ครูเปนแบบอยางท่ีดีตอนักเรียนและองคกร 
14. การระดมทรัพยากรชวยสนับสนุนดานการพัฒนาการศึกษา 
15. วัสดุ-อุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
16. อาคารหลัก อาคารประกอบพรอม สถานท่ีเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน การใหบริการแกชุมชน 
     และองคกรภายนอก 
17. บุคลากรดานโสตทัศนูปกรณมีความสามารถเฉพาะทางและเพียงพอ 
18. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมมือกับองคกรท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนเพ่ือการพัฒนา 
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จุดออน 
1. โรงเรียนมีการกําหนดนโยบาย ไดชัดเจนโดยมุงเนนคุณภาพและคุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงสรางการบริหารราชการในสถานศึกษาชัดเจน 
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยเนนการมีสวนรวมรับผิดชอบพัฒนาโดยยึด 
    หลักธรรมาภิบาล 
4. วัฒนธรรมองคกรมุงเนนการมีความรักและภาคภูมิใจในองคกร 
5. การจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะหและเขียน 
6. บุคลากรมีโอกาสไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและครอบคลุม 
7. บุคลากรมีความศรัทธาตอผูบริหารและองคกร 
8. การใชเงินเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา 
9. โรงเรียนมีสภาพคลองในการเบิกจายเงินภายใตความถูกตอง ถูกกฎหมาย 
10. เงินงบประมาณมีเพียงพอตอการบริหาร 
11. แหลงเงินทุนสํารองของโรงเรียนเพียงพอตอการบริหารจัดการ 
12. วัสดุ ครุภัณฑ ประจําอาคารสถานท่ีมีความพรอมและเพียงพอเพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
13. มีเครือขาย Internet และมีการพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
14. วัสดุ อุปกรณทางการศึกษาไดรับการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 
15. การบริหารแบบกระจายอํานาจและมีสวนรวม 
16. มีการกําหนดโครงสรางการบริหารแบบกระจายอํานาจเปนหลัก 
17. มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม 

 
ปจจัยภายนอก 

โอกาส 
1. โรงเรียนไดรับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและผูปกครอง 
2. ผูปกครองมีคานิยม มีเจตคติท่ีดี มีความตองการใหลูกเรียนโรงเรียนนี้ 
3. ผูปกครอง มีอาชีพรับราชการ ธุรกิจสวนตัว คาขาย และมีการศึกษาระดับปานกลางคอนขางสูง  
   สวนใหญชวยเหลือโรงเรียน 
4. ชุมชนมีทัศนคติท่ีดีตอโรงเรียน 
5. ผูปกครองและชุมชนใหความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
6. หนวยงานและองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
7. สถานท่ีตั้งของโรงเรียนอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเปนแหลงบริการใหกับชุมชน 
8. มูลนิธิ สมาคม เครือขายตางๆ ชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 
9. มีแหลงสืบคนขอมูล แหลงเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายท้ังสถาบันการศึกษา  
   และองคกรเอกชนท่ีอยูใกลโรงเรียน 
10. นักเรียนสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการเรียนรูไดอยางคลองแคลว 
11. มีสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อุปกรณการสอน หองปฏิบัติการครบครัน 
12. การระดมทรัพยากรของโรงเรียนเปนไปตามเปาหมาย 
13. รายไดของชุมชน และผูปกครองอยูในระดับปานกลางคอนขางดี  
14. องคกร เอกชน มูลนิธิ สมาคม เครือขายตางๆ สนับสนุนงบประมาณของโรงเรียน 
15. มีแนวทางพัฒนาผูเรียนไปสูทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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16. นโยบายเรียนฟรี 15 ป สงผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
17. นโยบายเก่ียวกับการกําหนดอัตราบรรจุ การคัดเลือกสรรหาสงผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน 

 
ภาวะคุกคาม 

1. สภาพครอบครัวของชุมชน   
2. บริเวณใกลเคียงโรงเรียนมีแหลงบริการทางเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสมตอนักเรียน 
3. การใหบริการสื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพ่ือการสืบคนขอมูล สงผลตอการจัดการเรียนการสอน 
   ของครูผูสอน 
4. การใชโปรแกรมเทคโนโลยีท้ังของครูและนักเรียนขาดประสิทธิภาพ 
5. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอ้ือประโยชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
6. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
7. พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือตอการเรียนการสอน 
8. แนวปฏิบัติของรัฐท้ังระดับกระทรวง สพฐ.   สพม. ท่ีมีตอการบริหารจัดการ 
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สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 

 ในปการศึกษา 2561 โรงเรียนสารวิทยาไดกําหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายระดับคุณภาพ       

ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตาราง 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 

มาตรฐาน  
2561 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน ผลการ

พัฒนา 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม ดีเลิศ -1 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ยอดเยี่ยม ดีเลิศ -1 

1.  มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ รอยละ 75 รอยละ 75 +1 
2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแกปญหา 
รอยละ 80 รอยละ 80 +1 

3.  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 80 รอยละ 98 +1 
4.  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รอยละ 80 รอยละ 81 +1 
5.  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 70 รอยละ 73 +1 
6.  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 90 รอยละ 92 +1 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  ยอดเยี่ยม  
1.  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ 90 รอยละ 95 +1 
2.  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย รอยละ 80 รอยละ 92 +1 
3.  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 80 รอยละ 97 +1 
4.  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 94 รอยละ 96 +1 
5.  ความกตัญูกตเวที รอยละ 90 รอยละ 100 +1 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
ดี ดี +1 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รอยละ 80 รอยละ 80 +1 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

รอยละ 80 รอยละ 69 -1 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั    

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตได 

รอยละ 86 86.70 +1 

 3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ดีเลิศ ดีเลิศ +1 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รอยละ 90 รอยละ 91 +1 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ 97 รอยละ 97.40 +1 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

ภาพรวม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
หมายเหตุ +1 หมายถึง ผลการพัฒนาเปนไปตามเกณฑ/คาเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด 
             -1 หมายถึง ผลการพัฒนาตํ่ากวาเกณฑ/คาเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด 

 



36 
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถในการสรางนวัตกรรม เปนผูท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางของพหุวัฒนธรรม เปนผูมีความกตัญูกตเวที ดังนี้ 

 ๑. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูการคิดเชิงระบบ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และสามารถสรางนวัตกรรมได  

โดยเปดรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study : IS) เปนรายวิชาเพ่ิมเติมท้ังในระดับมัธยมศึกษา

ปท่ี ๒ และมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ประกอบดวยรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู  (Research and 

Knowledge Formation : IS) รายวิชาการสื่อสารและการนําเสนอ  (Communication and Presentation : IS๒)  

และกิจกรรมการนําองคความรูไปใชบริการสังคม (Social Service Activity : IS๓)   

 ๒. สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความสามารถจากการคิดสรางสรรคและการแกปญหาอยางมีเหตุผล ดังนี้ 

  ๒.๑ สงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ ท้ังดานวิชาการ การงานอาชีพ  

ศิลปะ ดนตรี กีฬาและดานอ่ืนๆ ดวยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” และกิจกรรม “๑ หองเรียน ๑ กิจกรรม

สาธารณะประโยชน” 

  ๒.๒ สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความรู ความสามารถโดยจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ กิจกรรมการ

แขงขันทักษะของแตละกลุมสาระการเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ๓. สงเสริมใหทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมอบหมายภาระงานท่ีผูเรียนสามารถ

สรุปความคิดจากสิ่งท่ีไดเรียนรู แลวนําเสนอดวยความคิดดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

 สถานศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรม / โครงการสงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีจําเปน

ตามหลักสูตร จึงจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปน

แนวทางในการจัดทําหลักสูตรและนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนมา คณะครู

รวมกันศึกษาวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตร สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการเรียนรูและจัดกระบวนการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญครบทุกรายวิชา วัดและประเมินผลดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย สอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบงชี้

หรือผลการเรียนรู เนนการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมในชั้นเรียน มีครูครบทุกกลุมสาระการ

เรียนรูและทุกสาขาวิชา ครูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ 

 มีการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ และมีศักยภาพสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมีการพัฒนาหลักสูตร

สําหรับหองเรียนปกติ และหลักสูตรหองเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก โครงการหองเรียนพิเศษ  

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร (GIEFTED) หองเรียนพิเศษ  Mini English Program (MEP) หองเรียนพิเศษ English 

integrated study  (EIS) และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก โครงการหองเรียนพิเศษ STEM จัดการเรียน

การสอนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุน และภาษาฝรั่งเศส) โดยเจาของภาษา 

 จัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก กิจกรรมสงเสริมระเบียบ

วินัย ไดแก กิจกรรมลูกเสือ –  เนตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค   



37 
 
 สถานศึกษาพัฒนาดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยกําหนดนโยบายวางแนวทางในการปฏิบัติ  

ไดดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  ไดแกโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และ

คานิยม ๑๒ ประการ ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรม

ทําบุญตักบาตรวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมไหวครู กิจกรรมวันพอ-วันแมแหงชาติ ฯลฯ กิจกรรมดังกลาว

ขางตนเปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความรูทางดานคุณธรรม จริยธรรม กลอมเกลาผูเรียนใหมีจิตใจเอ้ืออาทร

ตอผูอ่ืน กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ปลูกฝงความเปนลูกท่ีดีของพอแม เปนศิษยท่ีดีของครูอาจารย 

 สถานศึกษาจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพและความสามารถตามอัตลักษณของสถานศึกษา โครงการบริหาร

กิจการนักเรียน โครงการสรางความสัมพันธชุมชน ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน  กิจกรรมการแขงขัน

ทักษะภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุน ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมคายภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุน  ภาษา

ฝรั่งเศส  กิจกรรมวันตรุษจีน Christmas Day วันทานะบาตะ วันรักภาษาเกาหลี วันรักภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมแสดง

ตนเปนพุทธมามะกะ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ฯลฯ  สถานศึกษาไดดําเนินการ

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน

ความแตกตางของพหุวัฒนธรรมเพ่ือใหผูเรียนอยูในสังคมได 

 สถานศึกษาจัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําป  โครงการโรงเรียนตนแบบเสริมสรางความรอบรูสุขภาพ 

(คัดกรองเด็กภาวะอวน) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเรียน กิจกรรมแขงขันกีฬาภายในและภายนอก  

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศกีฬาฟุตบอล ฯลฯ  สถานศึกษาไดดําเนินการเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีน้ําหนัก

สวนสูง  และพัฒนาการทางดานรางกายใหเจริญเติบโตตามเกณฑ 

๒. ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการสรางนวัตกรรม  มีทักษะการทํางานและมีความสามารถ

ทํางานรวมกันเปนทีมตามการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีความสามารถในการอาน  การคิด วิเคราะห สังเคราะห  

ประเมินคา สามารถนําไปประยุกตใชกับตนเองในชีวิตประจําวันเพ่ือการดํารงชีวิต มีทักษะชีวิตท่ีดีข้ึน ไดแก การมีสุข

นิสัยท่ีดี การดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ รักการออกกําลังกาย มีน้ําหนัก  สวนสูง  และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ  มีสุขภาพดี  ปลอดจากปญหาสารเสพติดสิ่งมอมเมา เกม ความรุนแรง โรคภัย  อุบัติเหตุและปญหาทาง

เพศ  เขารวมกิจกรรมทําใหมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางดานกีฬา กิจกรรมทักษะดานทัศนศิลปและนาฎศิลป  

ดนตรีไทย กลาแสดงออกเห็นคุณคาตนเอง มีมนุษยสัมพันธ สามัคคี มีจิตสาธารณะ ใหเกียรติบุคคลอ่ืน นักเรียนมีการ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง เขารวมการแขงขันในระดับตางๆ และรวมแสดงความชื่นชมความสําเร็จของนักเรียนท่ีมี

ผลงานจากการแขงขันจนไดรับรางวัล โดยดําเนินงานเปนระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) กําหนดผูรับผิดชอบ ทําให

ดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปดวยความเรียบรอย 

 การดําเนินการจัดกิจกรรมสงผลใหผูเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร มีความกตัญู      

เอ้ืออาทรตอผู มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและความแตกตางของพหุวัฒนธรรม  สามารถนําความรูและ

ประสบการณไปใชในชีวิตประจําวันได เปนผูมีมนุษยสัมพันธ ตระหนักและเห็นคุณคาในการอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม 

 นอกจากนั้นการท่ีสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรคและ

ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล ดังนี้ 
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 ๑. ผูเรียนรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง  (Independent Study : IS)  สามารถกําหนดเปาหมายใน

เรื่องท่ีศึกษา  สามารถคาดการณผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเรื่องท่ีศึกษา  สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะศึกษาไดอยาง

มีเหตุผล  และสามารถสรางสรรคผลงานจากการศึกษาคนควา  การนําเสนอความคิดไดอยางมีระบบและสรางสรรค  

สามารถสรางเปนนวัตกรรมได   

 ๒. ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม  สามารถนําเสนอวิธีคิดและวิธีแกปญหาดวยตนเองมาสรางสรรคผลงานดวยความ

ภาคภูมิใจ  โดยการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ดังนี้  

  ๒.๑ กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 

  ๒.๒ กิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยและตางชาติ  ไดแก  กิจกรรมวันไหวครู 

กิจกรรมวันเขาพรรษา  กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส  กิจกรรมวันชาติเกาหลี  กิจกรรมเก่ียวกับ

วัฒนธรรมญี่ปุน  กิจกรรมวันคริสตมาส  กิจกรรมวันตรุษจีน  เปนตน 

  ๒.๓ กิจกรรมแขงขันทักษะของแตละกลุมสาระการเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ๓. ผูเรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งท่ีไดเรียนรู  นําเสนอความคิดดวยภาษาหรือวิธีการของตนเองดวยการ

นําเสนอภาระงานทํางานและภาระงานในรายวิชาตางๆ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เชน  รูปเลมรายงาน  mind 

mapping  นิทานการตูน  หนังสั้น  วีดิโอ  การตูนหนาเดียว และการแสดงในกิจกรรมวันสําคัญตางๆ  เปนตน 

 

ตาราง  ผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น รอยละ ระดับคุณภาพ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  ดีเลิศ 

๑.  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ๗๕.๐๗ ดีเลิศ 

๒.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

๘๐.๒๙ ดีเลิศ 

๓.  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๙๗.๙๐ ยอดเยี่ยม 

๔.  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘๐.๘๒ ยอดเยี่ยม 

๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๒.๖๐ ดีเลิศ 

๖.  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ๙๑.๗๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  ยอดเย่ียม 

๑.  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ๙๕.๑๒ ยอดเยี่ยม 

๒.  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ๙๒.๐๔ ยอดเยี่ยม 

๓.  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ๙๖.๙๕ ยอดเยี่ยม 

๔.  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ๙๖.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๕.  ความกตัญูกตเวที ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม ดีเลิศ 
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๓. จุดเดน 

 ๑. ผูเรียนเปนผูท่ีใฝรูใฝเรียน มีความรูความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีความสามารถในการอาน การ

เขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ คิดวิเคราะห สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และมีความพรอมในการศึกษาตอ

ในระดับสูงข้ึน เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความภาคภูมิใจใน

ทองถ่ินและความเปนไทย การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางของพหุวัฒนธรรม เปนผูมีความกตัญูกตเวที 

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ มีจิตใจท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มี

ความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนอยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ สูงกวาระดับประเทศ ทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเนื่องมาโดยตลอด   

 ๒. สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางชัดเจน  โดยเนนความรวมมือจากหนวยงานภายนอก  

ผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 ๓. ครูผูสอนมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ มีครูครบทุกกลุมสาระการ

เรียนรูและทุกสาขาวิชา สอนตรงตามวิชาเอก จัดทําแผนการเรียนรูและจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ครบทุกรายวิชา จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย บูรณาการกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ สอดคลองตรงตามความ

ตองการของผูเรียน วัดและประเมินผลดวยเครื่องมือท่ีหลากหลายสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบงชี้ หรือผลการเรียนรู  

เนนการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรม   

 ๔. สถานศึกษามีความพรอมดานอาคารสถานท่ี มีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา หองปฏิบัติการตางๆ หอง

สืบคน (Resource Center) และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและผูปกครองสวนใหญพรอมในการสนับสนุน

การศึกษาของบุตรหลาน   

๔. จุดท่ีควรพัฒนา     

 ๑. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานการอาน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี 

๒  เพ่ิมเติม และทักษะการคิดคํานวณอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาใหอยูในระดับท่ีดีข้ึน    

 ๒. ควรสงเสริมและพัฒนาความสามารถผูเรียนในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถใน

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม สงเสริมการมีทักษะในการ

ทํางาน มีความสามารถในการทํางานเปนทีม   

๓. ควรพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิด สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูดวยวิธีโครงงาน 

(Project Base Learning) 

 ๔. ควรวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑ กําหนดเปาหมายและแนวทาง

พัฒนา จัดกิจกรรมใหกับผูเรียนกลุมเปาหมาย (ม.๓ , ม.๖) สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงาน รวมท้ัง

กําหนดเปาหมายและแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดกิจกรรมใหกับผูเรียน 

สงเสริม  สนับสนุน  กํากับติดตามการดําเนินงาน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ :  ยอดเย่ียม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาไดดําเนินการรวบรวม วิเคราะหขอมูลจากสารสนเทศท่ีเก่ียวของรวมกันทบทวนผลการดําเนินงาน

ท่ีผานมา โดยพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานของกลุมบริหาร กลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู  โดยใช

หลักการวิเคราะห SWOT วิเคราะหมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา สภาพแวดลอมภายใน  ดานการบริการและผลผลิต โครงสรางองคกรและการจัดการ โครงสรางภายใน 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง เพ่ือวิเคราะหปญหาอุปสรรค 

กําหนดความทาทาย ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ  ทิศทางในการดําเนินงาน และกรอบเวลา  เพ่ือใชประกอบในการ

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค แลวจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป โดยกําหนดกรอบกลยุทธของ

โรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมายและโครงการ นํารางแผนกลยุทธท่ีผาน

กระบวนการกลั่นกรองโดยตัวแทนครูและบุคลากร ผูปกครอง และชุมชน เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสารวิทยา  ผูอํานวยการโรงเรียนประกาศใชแผนกลยุทธ จากกระบวนการดังกลาวทํา

ใหไดมาซ่ึงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา ปงบประมาณ 2559-2563 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ เพ่ือยึดเปนแนวทางไปสูการปฏิบัติงานประจําและงานกลยุทธ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน นําไปวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงพัฒนา ให

บรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคท่ีไดกําหนดไว  

2. ผลการดําเนินงาน 

 2.1 สถานศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนและยุทธศาสตรของโรงเรียน ให

สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน 

ทองถ่ินและสอดคลองกับวัตถุประสงค ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 2.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาทุกกลุมเปาหมาย 

สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผูเรียน ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย รับทราบในการพัฒนาและมีสวนรับผิดชอบ 

 2.3 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนรูและการพัฒนา

สําหรับบุคลากรและผูบริหารโรงเรียน โดยวิเคราะหความตองการและความจําเปน จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรตาม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและโครงการสงเสริมศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน

แกบุคลากรใหสามารถทํางานอยางเปนระบบ 

 2.4 มีกระบวนการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ทันสมัย ปลอดภัย ผานการเก็บรวบรวม

ตรวจสอบใหมีความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือไดจากคณะปฏิบัติงาน และพรอมใชงานอยูตลอดเวลาท้ังในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน มีระบบเครือขาย Internet เชื่อมตอกับภายนอกองคกร เพ่ือติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูล และ

ระบบ LAN / Internet เพ่ือเขาถึงแหลงขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพ่ือเปนประโยชนตอการ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ สื่อสารผานทางการประชุม อบรมสัมมนา ประกาศ คําสั่ง ระเบียบและขอปฏิบัติ 
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หนังสือแจงเวียนตางๆ ทาง Website ชองทางสื่อสังคมออนไลน (social media) ใหครูและบุคลากรไดรับรูการ

ดําเนินงาน การตัดสินใจท่ีสําคัญของผูอํานวยการและคณะผูบริหาร ติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียนและ

หนวยงานตางๆ ท้ังภายนอกและภายในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ และสรางความผูกพันกับทุกคนในโรงเรียน 

 2.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู อาคารสถานท่ีเหมาะสมตอการจัดการศึกษา สะอาด 

ปลอดภัย และมีการใชพ้ืนท่ีในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชน สนามบาส สนามวอลเลยบอล สนามฟุตบอล มีการ

ปรับปรุงหองน้ํานักเรียนใหสะอาดสวยงามและเพียงพอ มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการตรวจคุณภาพอาหาร

ประจําป 

3. จุดเดน 

 โรงเรียนสารวิทยา ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายไวอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและมีการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ (System Approach) มีการจัดสรรงบประมาณตามโครงการและกิจกรรม 

เกิดประสิทธิผล บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป มุงเนนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปน

เปาหมายสําคัญสงผลใหคุณภาพผูเรียนดีข้ึน จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม 

และเอ้ือตอการเรียนรู 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. พัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมเปาหมาย 

 2. ผูปกครองบางสวนไมใหความรวมมือและไมเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3. พัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 4. พัมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 5. บุคลากรทุกคนควรมีสวนรวม ตระหนักและเห็นความสําคัญของการทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสารวิทยามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูผูสอนจะกําหนด

เปาหมายคุณภาพของผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค ซ่ึงในการ

กําหนดเปาหมายดังกลาวนั้นจะใหผูเรียนมีสวนรวมพิจารณา  ครูผูสอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพ่ือพัฒนาผูเรียนทุก

คนไดอยางเต็มศักยภาพ  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงการบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ  มีการ

แสดงออกนําเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน ดวยการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลาย  มีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี    

ดานชุมชนโรงเรียนสารวิทยาสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนไดบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช

ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินเปนแหลงเรียนรู  โดยใหผูเรียนจัดทําเปนโครงการสํารวจดานตางๆในแหลงชุมชนท่ีนักเรียน

พักอาศัยหรือชุมชนใกลเคียง  มีการจัดใหผูเรียนไปเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรงกับมหาวิทยาลัยตางๆ   

มีกิจกรรมท่ีสงเสริมการทําสาธารณะประโยชนในชุมชน อีกท้ังมีการสงเสริมการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี

ของกลุมสาระการเรียนรูและระดับชั้นตางๆ  รวมท้ังทางโรงเรียนไดสงเสริมและสนับสนุนเชิญชุมชน เขามามีสวนรวม

ในการเรียนการสอน อาทิเชน นิมนตพระสงฆมาใหความรูทางดานคุณธรรมจริยธรรม  อบรมพัฒนาจิตใจ  การทําบุญ

ตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา จากการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน ทองถ่ิน มีสวนรวมเปนแหลงเรียนรู  ทํา

ใหผูเรียนไดรับประสบการณจริงและเกิดองคความรูความเขาใจอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  สามารถนําไปใช

พัฒนาตนเองจนไดรับรางวัลการแขงขันประเภทตางๆ 

มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  โดยครูผูสอนมีการประเมินคุณภาพของผูเรียนจากสภาพ

จริง มีข้ันตอนการตรวจสอบและมีการประเมินท่ีหลากหลายอยางเปนระบบ ครูผูสอนใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ

การประเมินผลท่ีเหมาะสม สอดคลองกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู สงเสริมใหนักเรียนมีสวน

รวมในการวัดและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเอง  มีการจัดทํา

โครงการนิเทศภายใน มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ ตรวจแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือใหสอดคลองกับ

การปฏิรูปการศึกษา ป 2558 - 2564 และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  

2. ผลการดําเนินงาน 
 โรงเรียนสารวิทยาไดสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สงผลดังแสดงในตาราง  
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ประเด็นพิจารณา รอยละ ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

86.70 ยอดเยี่ยม 

 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 80.00 ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 91.00 ยอดเยี่ยม 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 97.40 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

- ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม 88.78 ยอดเย่ียม 

 
3. จุดเดน 

1. ครมีูกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญครบทุกรายวิชา  
3. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    พ.ศ. 2551 
4. มีกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูโดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย  
5. ครูมีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ใหสะดวกตอการเรียนการสอน 
6. ครูผูสอนมีข้ันตอนตรวจสอบและวิธีการประเมินอยางเปนระบบ 
7. ผูเรียนมีความรูความเขาใจอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปประยุกตใชจนได 
    รับรางวัลแขงขันประเภทตาง ๆ ได 

 
4. จุดท่ีควรพัฒนา 

 ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหครบทุกรายวิชา  
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สวนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหโรงเรียนสารวิทยา นําระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา มาเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง โดยยึด

หลักการท่ีสําคัญ ไดแก การกระจายอํานาจ การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการทํางาน และเปนการแสดง

ความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ประสบผลสําเร็จตามท่ี

ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน ประเมินสรุปวาได ระดับดีเลิศ ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน อยูใน

ระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม  

 โรงเรียนสารวิทยา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย สะทอนปญหาและความตองการ

พัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทองถ่ิน  

 ดานคุณภาพของผูเรียนมีผลประเมินอยูในระดับดีเลิศ มีการพัฒนาของคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ

สูงข้ึน ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด

คํานวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และ

คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี 1  

 ดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการ

วางแผน ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและการดําเนินงานท่ี

ผานมาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และปรับปรุงแกไข

งานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม มีการวิเคราะห 

ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

ใชสื่อการเรียนรู ติดตาม ตรวจสอบและชวยเหลือเพ่ือพัฒนาและแกปญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพ

จริงในทุกข้ันตอน 

จุดเดน 

1. ดานคุณภาพผูเรียน 

 ในปการศึกษา 2561  นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา ไดรับการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถใน

การสรางนวัตกรรม เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความภาคภูมิใจ

ในทองถ่ินและความเปนไทย การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางของพหุวัฒนธรรม เปนผูมีความกตัญู

กตเวที  โดยผลการประเมินตนเองในรายการดังกลาวอยูในระดับยอดเยี่ยมทุกรายการและสูงกวาคาเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

โรงเรียนสารวิทยาไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายไวอยางชัดเจน เปนรูปธรรมและ 
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มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ (System Approach)  มีการจัดสรรงบประมาณท่ีมุงเนนเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนเปาหมายสําคัญ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม

และเอ้ือตอการเรียนรู 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญครบทุกรายวิชา มีกระบวนการจัดการ 

เรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มีครูครบทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุก

สาขาวิชา ครูมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ โรงเรียนมีความพรอมดานอาคาร

สถานท่ีและผูปกครองสวนใหญพรอมในการสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน  

 

จุดท่ีควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  
1.  ดานคุณภาพผูเรียน  

- นักเรียนบางสวนควรไดรับการพัฒนา  
ทักษะดานการอาน การเขียนและการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี 2 เพ่ิมเติม 
รวมท้ังทักษะการคิดคํานวณอยางเปนระบบ 

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห ทําความเขาใจ 
มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร สงเสริมการจัดการเรียนรู 
การวัดและการประเมินผลของครูใหสอดคลองกับทักษะท่ี
จําเปนของนักเรียน 

- พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด   
 คํานวณ   

- สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห     
คิดอยางมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการแกปญหา   

- พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิด   
- สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูดวยวิธีโครงงาน (Project Base 
Learning)   

- การใชสื่อเทคโนโลยีในเปนเครื่องมือในการ
เรียนรู 

- สงเสริมครูใหใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน ใหมี

ประสิทธิภาพ ใหตอบสนองการใชงานท้ังดานการจัดการ
เรียนรู การบริหารจัดการและการสื่อสาร  

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน - วิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ปการศึกษา 
2561  

- กลุมสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของกําหนดเปาหมายและ
แนวทางพัฒนา 

- จัดกิจกรรมใหกับนักเรียนกลุมเปาหมาย(ม.3 ,ม.6)  
- สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 
- กําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุมสาระ

การเรียนรู  
- ดําเนินการเชนเดียวกับการเตรียมความพรอมในการ

ทดสอบระดับชาติ  
- การสรางสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม - สรางความตระหนักใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการ

ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริม สุขภาวะทางรางกาย
และจิตสังคม 
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จุดท่ีควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  
2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

- พัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบ
ดานตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุมเปาหมาย  

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการและพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 
กลุมหองเรียนปกติ กลุมหองเรียนพิเศษ แผนการเรียน
ตางๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

- ศึกษา วิเคราะหเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนานักเรียนใหเรียนรู
ไดอยางเต็มศักยภาพ 

- นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของครูอยางเปนระบบ  

- พัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  - กําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการสรางชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

- กํากับ ติดตามการดําเนินงาน กระบวนการสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 

- สรุปการดําเนินงานเพ่ือสรางรูปแบบในการดําเนินการในป
การศึกษาตอไป 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
จัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดหา วัสดุ อุปกรณ Hardware Software People ware 
และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
- จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  
- จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

- นิเทศการสอน อยางเปนระบบ 
- วัดผล ประเมินผลดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย    

- สงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

- สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ในการใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรู 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห ทําความเขาใจ มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร  สงเสริมการ
จัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผลของครูใหสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนของนักเรียน 

 2.  พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด คํานวณ   

 3.  พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิด   

 4.  สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูดวยวิธีโครงงาน (Project Base Learning)   

 5.  สงเสริมครูใหใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 

 6.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ใหตอบสนองการใชงานท้ังดานการ

จัดการเรียนรู การบริหารจัดการและการสื่อสาร 

 7.  วิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ปการศึกษา 2561  
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 8.  กลุมสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของกําหนดเปาหมายและแนวทางพัฒนา 

 9.  จัดกิจกรรมใหกับนักเรียนกลุมเปาหมาย (ม.3 ,ม.6)  

 10. สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงาน 

 11. กําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุมสาระการเรียนรู ดําเนินการเชนเดียวกับการเตรียม

ความพรอมในการทดสอบระดับชาติ 

 12. สรางความตระหนักใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต  

 13. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

 14. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสามารถตอบสนองความตองการและพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุก

กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมหองเรียนปกติ กลุมหองเรียนพิเศษ แผนการเรียนตางๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 15. ศึกษา วิเคราะหเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนานักเรียนใหเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

 16. นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูของครูอยางเปนระบบ 

 17. กําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) 

 18. กํากับ ติดตามการดําเนินงาน กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 19. สรุปการดําเนินงานเพ่ือสรางรูปแบบในการดําเนินการในปการศึกษาตอไป 

 20. จัดหา วัสด ุอุปกรณ Hardware Software People ware และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีให

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 21. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 22. นิเทศการสอน อยางเปนระบบ 

 23. วัดผล ประเมินผลดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย    

 24. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ในการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรู 

ความตองการและการชวยเหลือ 

 1. ดานนโยบายของรัฐบาลไมมีความแนนอน สงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนตองปรับเปลี่ยนบอยครั้ง 

การทํางานไมเปนระบบ และไมตอเนื่อง 

 2. ดานการพัฒนาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนระบบท่ียังไมมีมาตรฐาน หนวยงานตนสังกัดจัด

กิจกรรมพัฒนาดานเทคนิคการสอนของครูใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 ๓. ดานสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูง ผูปกครองมีเวลา

ในการดูแลบุตรหลานนอยลง สงผลใหนักเรียนใหความสําคัญกับสื่อเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสม สงผลกระทบตอการเรียน

และพฤติกรรม 



 

ภาคผนวก 
 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ประกาศโรงเรียนสารวิทยา เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 

   ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 คําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ โรงเรียนสารวิทยา  

   ปการศึกษา 2561 

 คํารับรองเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  

 

 

 

 

 

 

  



 



 





 

 
 

การกําหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนสารวิทยา 
เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  

1.  มคีวามสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ รอยละ 75 
2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น  
 และแกปญหา 

รอยละ 80 

3.  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 80 
4.  มคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 80 
5.  มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา รอยละ 70 
6.  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดตีองานอาชีพ รอยละ 90 

1.2 คณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน  
1.  การมีคณุลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ 90 
2.  ความภมูิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 80 
3.  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 80 
4.  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสงัคม รอยละ 94 
5.  ความกตญัูกตเวที รอยละ 90 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.1  มเีปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
 ทุกกลุมเปาหมาย 

ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ รอยละ 80 
2.5 จดัสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจดัการเรยีนรูอยางมีคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู รอยละ 80 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

3.1 จดัการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได รอยละ 86 
 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ดีเลิศ 

3.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก รอยละ 90 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรยีน รอยละ 97 

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู ยอดเยี่ยม 
 







  
 
 

คําส่ังโรงเรียนสารวิทยา 
                          ท่ี 772 / 2561        

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา  
ปการศึกษา ๒๕61 

------------------------------ 
  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)                

พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักท่ีสําคัญ    
ขอหนึ่ง คือ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา 31 ใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก เพ่ือสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ในหนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในการพัฒนา 
สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2557 มาตรา 27(1) จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 
ดังตอไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการอํานวยการ 
 ๑.   นายประวัติ สุทธิประภา            ประธานกรรมการ 

       ๒.   นางสุรีรัตน  สะสุนทร รองประธานกรรมการ 
       ๓.   นางสาวอารีรัตน   พูลเจริญ กรรมการ 

  4.  นางสาววิชณี  เปรมประยูร   กรรมการและเลขานุการ 
  5.  นายอธิพงศ   โชคเคลาลาภ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาท่ี วางแผนและกําหนดกลยุทธในการบริหารงาน ประสาน และใหคําปรึกษา กํากับดูแลใหงานสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี ดังนี้ 
       
2. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑.   นางสาวอารีรัตน   พูลเจริญ ท่ีปรึกษา       
  ๒.   นางสาววชิณี  เปรมประยูร    ประธานกรรมการ   
       ๓.   นายอธิพงศ   โชคเคลาลาภ  รองประธานกรรมการ 
       ๔.   นางสาวราตรี   เหลาหะเกียรติ หัวหนามาตรฐานท่ี 1 กรรมการ 
  ๕.   นางสาวศิรธันย   สามเชียง หัวหนามาตรฐานท่ี 2 กรรมการ 
  6.  นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร    หัวหนามาตรฐานท่ี 3 กรรมการ      
                /7.นางสาวสุวิมล...  
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 7.  นางสาวสุวิมล จันตะสุรินทร  กรรมการ 
 8. นางสาวนุชจิรา ทะมานนท     กรรมการ 
 9. นางสาววิภาว ี เนียรมงคล     กรรมการ 
 10. นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส     กรรมการ 
 11. นางสาววนัสนันท ถ่ินรัตน        กรรมการ 
 12. นางสาวธนภรณ ไพบูลย         กรรมการ 
 13. นางสาวพิชญสินี คําแกว กรรมการ 
 14. นางสาวกัญญาทิพ มัคเจริญ กรรมการ 
 15. นางสาวสุพัตรา อินทรศร กรรมการ 
 16. นายธนภัทร   บุญศรีวงษ กรรมการ 
 17. นางสาวสุภาพ   สหุนัยต กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี 
      ๑.   เปนคณะกรรมการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาตามกรอบประเมินท่ีกําหนด 
      ๒.   เตรียมการ วางแผน การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเก่ียวกับวิธีการ เครื่องมือ 
ตรวจสอบเกณฑการประเมิน กําหนดระยะเวลา โดยประสานกับผูท่ีไดรับผิดชอบในแตละมาตรฐาน 
  ๓.   ประสานงานกับผูประเมิน ผูท่ีรับการประเมิน ผูท่ีเก่ียวของและปฏิบัติตามข้ันตอนการประเมิน
ตนเองตามปฏิทินงานในทุกมาตรฐาน 
             ๔.  ประธานกรรมการและคณะกรรมการในแตละมาตรฐาน มีหนาท่ีจัดแฟมเอกสาร สรุปผล 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกมาตรฐานและประเด็นพิจารณา ตามเกณฑการประเมิน 
         ๕.   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแตละมาตรฐานและประเด็นพิจารณา เพ่ือจัดทํา
รายงานประจําปของสถานศึกษา    
3. คณะกรรมการฝายดําเนินการจัดทํา ๓ มาตรฐาน 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
   นางสุรีรัตน สะสุนทร ท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการมาตรฐาน 
    นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรติ   ประธานกรรมการ 
    นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ   รองประธานกรรมการ 
    นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ  กรรมการ 
    นางสาวลดาวัลย   กันธมาลา                       กรรมการ 
    นายจตุพร  ใจหาญ    กรรมการ  
    นางสาววิภาภร   อําพันกาญจน  กรรมการ 
    นางสาววิภา    มณีเนตร    กรรมการ 
    นางสาวธันยชนก    อรัญญิก    กรรมการ 
    นายธีระวัฒน    สีหาบุญลี  กรรมการ 
    นายพีระชาติ   ศรีมหันต    กรรมการ 
    นางอรจิรา                  ปฏินนทวานิช กรรมการและเลขานุการ    
         /คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการดําเนินการ 
 ประเด็นพิจารณา   
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนดในแตละระดับชั้น 
   1. นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวเสาวลักษณ  สภานนท รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวธนิสรา     ภูไพบูลย กรรมการ 
   4. นางสาวสุณิสา สอาดศรี กรรมการ     
   5. นายโสภณ จุยจิตร กรรมการ 
   6. นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ กรรมการ 
   7. นางสาวธณัฐฐา สวางรักษ กรรมการ 
   8. นางวัลวิภา เพ็งประสพ กรรมการและเลขานุการ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา 
   1. นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวอรนันท จันทรประภาพ รองประธานกรรมการ 
   3. นางนิภาวรรณ การุญ กรรมการ 
   4. นางสาววนิดา หลากจิตร กรรมการ 
   5. นางสาวปาวาริศา สมาฤกษ กรรมการ 
   6. นางสาวนันทนภัส อรุณไพร กรรมการ 
   7. นางสาวพรทิพา จันทะรี กรรมการ 
   8. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย กรรมการและเลขานุการ 
  3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   1. นางสาวลดาวัลย   กันธมาลา ประธานกรรมการ 
   2. นางพิชญสินี คําแกว รองประธานกรรมการ 
   3. นายกิตติธัช กายสะอาด กรรมการ 
   4. นางสาวปทมา ประพฤติงามพงศา กรรมการ 
   5. นางมาริสา มวงกล่ํา กรรมการ 
   6. นางสาวประจบ แสงสีบับ กรรมการ 
   7. นางอรุณรัตน คัมภีรพจน กรรมการและเลขานุการ 
  4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1. นายจตุพร  ใจหาญ ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวจิราภรณ ปกรณ รองประธานกรรมการ 
   3. นายญาณภัทร พุกออน กรรมการ 
   4. นายเมธี  รัษฎานุกูล กรรมการ 
   5. นายสหกันต ลาสิงห กรรมการ 
   6. นางสาววีณัฐดา แกวโท กรรมการและเลขานุการ 
                      /5) มีผลสัมฤทธิ์… 
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  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1. นางสาวราตร ี เหลาหะเกียรติ ประธานกรรมการ  
   2. นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวพิมพประภา ประทุมวรรณ กรรมการ 
   4. นายกัมปนาท   สมชาติ กรรมการ 
   5. นางสาววรรณฤดี โพรขวาง กรรมการ 
   6. นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ กรรมการ 
   7. นางสาวดวงพร เถอะจา กรรมการ   
   8. นางอรจิรา ปฏินนทวานิช กรรมการและเลขานุการ 
  6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
   1. นางสาววิภาภร อําพันกาญจน ประธานกรรมการ 
   2. สิบเอกหญิงปาริชาติ หมดมณทิล รองประธานกรรมการ 
   3. นางรุงเพ็ชร สรองศรี กรรมการ 
   4. นายสิทธิชัย จันทะนะ กรรมการ 
   5. นางศรนรารัตน แกวคุมภัย กรรมการ 
   6. นางสาวณัฐดา สาสกุล กรรมการ 
   7. นางอัชรี  อรรถวิลัย กรรมการ 
   8. นางสาวภัครนันท โปธา กรรมการและเลขานุการ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  1) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
   1. นางสาววิภา  มณีเนตร ประธานกรรมการ 
   2. จาสิบเอกถนอมศักดิ์ ทองประเทือง รองประธานกรรมการ 
   3. นายพิทักษ ชินสีห กรรมการ 
   4. นางจุฑามาศ    พัฒนชู กรรมการ 
   5. นางสาวอุไรวัลย สมร กรรมการ 
   6. นางสาวตรีรัก บุญเติม กรรมการ 
   7. นายณัฐพล สุดหอม กรรมการและเลขานุการ 
  2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   1. นางสาวธันยชนก   อรัญญิก ประธานกรรมการ    
   2. นายณัฐพล ม่ันเรือง รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวไพลิน ชยามาศ กรรมการ 
   4. นางสาวฉวีวรรณ   เทียนสุน กรรมการ 
   5. นายกรัณฑ ปนสุวรรณ กรรมการ 
   ๖. นางสิรินิติ  ไทยภักดี กรรมการ 
   ๗. นายชุมพล เทพสูงเนิน กรรมการ 
   ๘. นายวิชิต  จีนพวด กรรมการและเลขานุการ 
        /3) ยอมรับท่ี... 
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  3) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
   1. นายธีระวัฒน สีหาบุญลี ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส รองประธานกรรมการ 
   3. นางคมคาย   มากบัว กรรมการ 
   4. นางสาวอัจฉราภรณ บุญขวัญ กรรมการ 
   5. นายวราวธุ ช้ําเกตุ กรรมการ 
   6. นายอาณาจักร แทงทอง กรรมการ 
   7. นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ กรรมการและเลขานุการ 
  4) มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
   1. นายพีระชาติ  ศรีมหันต ประธานกรรมการ 
   2. นายไตรรัตน ศรีจิตรแจม รองประธานกรรมการ 
   3. นายพรชัย  เกตุฉาย กรรมการ 
   4. นางสาวทิพรวี เตชะหงษา กรรมการ 
   5. นางสาวธนภรณ ไพบูลย กรรมการ 
   6. นางสาวณัฐติญา สะนารี กรรมการ 
   7. นางสาวสุชินันท งามสมชนม กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
    นางสาวอารีรัตน   พูลเจริญ ท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการมาตรฐาน 
    นางสาวศิรธันย สามเชียง ประธานกรรมการ 
    นางสาววิชณี เปรมประยูร รองประธานกรรมการ 
    นายธเนศ วิริยะมนตรี กรรมการ 
    นายพงษศักดิ์ บัวหุง กรรมการ 
    นายธันวา  เดชะศิริ กรรมการ 
    นายวิชชวิทย จัวนาน กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการดําเนินการ 
 ประเด็นพิจารณา   
 2.1 มีเปาหมาย  วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
   1. นางสาวศิรธันย สามเชียง ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวณัทธมวันทน ภูสุนทรเกียรติ รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู กรรมการ 
   4. นางสาวณัฐณิชา จันทฤทธิ์ กรรมการ 
   5. นายปภังกร จันทรหอม กรรมการ 
   6. นายวรางค สุจริต กรรมการ 
   7. นางสาวสุภาพ สหุนัยต กรรมการ 
   8. นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานนท กรรมการและเลขานุการ 
           /2.2 มีระบบบริหาร… 
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 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   1. นางสาววิชณี เปรมประยูร ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางดรุณี  ลี้สกุล กรรมการ 
   4. นายประพจน อังคเรืองรัตนา กรรมการ 
   5. นางสาวประวิดา จันที กรรมการ 
   6. นางสาวพรประภา ชัยนา   กรรมการ 
   7. นางสาวกมลรัตน ฤทธิชัย   กรรมการ 
   8. นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ กรรมการและเลขานุการ 
 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 
   1. นายธเนศ  วิริยะมนตรี ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวพัชรีย สวางวงษ รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง กรรมการ 
   4. นางสาวสุภาลักษณ อุตตะมะ กรรมการ 
   5. นางสาววิภาว ี เนียรมงคล กรรมการ 
   6. นางสาววนัสนันท คําแสน กรรมการ 
   7. นางสาวนภวรรณ นาคอุไร กรรมการและเลขานุการ 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   1. นายพงษศักดิ์ บัวหุง ประธานกรรมการ 
   2. นายศุภวัฒน คัมภิรานนท รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวธีราภรณ ผลกอง กรรมการ 
   4. นายธนกฤติ แกวกาบิน กรรมการ 
   5. นางสาวสุภัทรา ศรีสมบัติ กรรมการ 
   6. นางสาวชาริณี ขวัญออน กรรมการ 
   7. นางสาวกัญญาทิพ มัคเจริญ กรรมการและเลขานุการ  
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
   1. นายธันวา  เดชะศิริ ประธานกรรมการ 
   2. นายกิตติพัทธ สุขลิ้ม รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวประภาวดี เจริญจิตร กรรมการ 
    4. นายนเรศ  ล้ําเลิศวัฒนา กรรมการ 
   5. นางสาวบุญรักษา  อินทรเสน กรรมการ 
   6. นักพัฒนาทุกคน  กรรมการ 
   7. นายชัยณรงค ทรายทอง กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
   1. นายวิชชวิทย จัวนาน ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวประนอม สิงตโต รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวกฤษดาพร แซเวียน กรรมการ 
             /4. นางสาวอนัญญา… 
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   4. นางสาวอนัญญา วันทยนันท กรรมการ          
   5. นางสาวนิรชา สุวรรณมณี กรรมการ 
   6. นางศรานตา กฤษฎาสิมะ กรรมการ 
   7. นางสาวสุนิสา วาริน กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
    นางสุรีรัตน สะสุนทร ท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการมาตรฐาน 
    นางจีรนันท ธํารงวิศว 
    นายสมศักดิ์  พัฒนาวิวัฒนพร 
    นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา 
    นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร    
    นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห 
 คณะกรรมการดําเนินการประเด็นพิจารณา   
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
    1. นางจีรนันท ธํารงวิศว ประธานกรรมการ 
   2. นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพร รองประธานกรรมการ 
   2. นางสาวเฉลิมศรี เกตุจําปา กรรมการ 
   3. นางสาวกนกวรรณ อันบุรี กรรมการ 
   4. นางสาววนัสนันท ถ่ินรัตน กรรมการ 
   5. นางสาวอําไพพรรณ เชษฐสุรกุล กรรมการ 
   6. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
   1. นายสมศักดิ์  พัฒนาวิวัฒนพร ประธานกรรมการ 
   2. นายธีรวุฒ ิ เพ็ญบุญ รองประธานกรรมการ   
   3. นางประทุม ปานชื่น กรรมการ 
   4. นางกฤติยา วรรณชัยมงคล กรรมการ 
   5. นายทวิตย  วรรณชัยมงคล กรรมการ  
   6. นางสาวศิริรัตน กะการดี กรรมการ 
   7. นายสุรชัย  ศรีชัยชนะ กรรมการและเลขานุการ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเชิงบวก 
   1. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวณัฐมน ทองคํา รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวภัณฑิรา กัณหาไชย กรรมการ 
   4. นางสาวเจนจิรา แองบัวใหญ กรรมการ 
   5. นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย กรรมการ 
   6. นางสาวณปภัช หมูพยัคฆ กรรมการ 
   7. นายเดียร  สุขเพ็ชรี กรรมการ 
                /8. นายสัชฌุกร… 
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   8. นายสัชฌุกร แกวชวย กรรมการและเลขานุการ 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
    1. นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร    ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวอรอนงค องคนาม รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาววีรสุดา จันทโชติ กรรมการ 
   4. นางสาวกฤษณา ชํานาญ กรรมการ 
   5. นางสาวรัชนีกร นะราวงษ กรรมการ 
   6. นางสาวกัญญาลักษณ ผริตะโกมล กรรมการ 
   7. นางสาวณัฐธยาน กุลสิริวงศธร กรรมการ 
   8. นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ กรรมการและเลขานุการ 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผูเรียน 
   1. นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวชนิกานต ศรีนรา กรรมการ 
   4. นายสิทธิศักดิ์ แกวเนตร กรรมการ 
   5. นางสาวธัญชนก ถาวรศรีสกุล กรรมการ 
   6. นางสุภาวด ี วิรัตน กรรมการ 
   7. นายธนพล สามทองกล่ํา กรรมการ 
   8. นางสาวอรพรรณ ปญญาไว กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินงานทุกมาตรฐาน ดังนี้       
  ๑.  รวบรวมงาน / โครงการท่ีทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมทางการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
สนับสนุนใหผูเรียนไดบรรลุในมาตรฐานท่ี  ๑ ถึงมาตรฐานท่ี ๓ 
  ๒.  จัดทําและรวบรวม สถิติขอมูลเปนรอยละในทุกมาตรฐาน 
  ๓.  หัวหนา และคณะกรรมการในแตละมาตรฐาน จัดทําแฟมเอกสาร สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ทุกมาตรฐานตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๔.  ใหขอมูล เอกสารหลักฐานตางๆ กับหัวหนาประเด็นพิจารณาท่ีเก่ียวของ ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 
คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2561 
   1. นางสาววิชณี เปรมประยูร ประธานกรรมการ  
   2. นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวราตร ี เหลาหะเกียรติ หัวหนามาตรฐานท่ี 1 กรรมการ 
   4. นางสาวศิรธันย สามเชียง หัวหนามาตรฐานท่ี 2 กรรมการ 
   5. นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร หัวหนามาตรฐานท่ี 3 กรรมการ 
   6. นางสาวสุพัตรา อินทรศร กรรมการ 
   7. นายธนภัทร บุญศรีวงษ กรรมการ 
   8. นางสาวสุภาพร สหุนัยต กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี รวบรวมเนื้อหาจากทุกฝาย พิสูจนอักษร ออกแบบปกและจัดทํารูปเลมเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปการศึกษา 2561 





  
 
 

คําส่ังโรงเรียนสารวิทยา 
ท่ี 090 / ๒๕62 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิ 
โรงเรียนสารวิทยา  ปการศึกษา ๒๕61 

------------------------------ 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิ           

ปการศึกษา 2561 ใหถูกตองตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และเพ่ือจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2561 และเปนไปตามแนวปฏิบัติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิ วันท่ี 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.              
ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสารวิทยา ดังนี้  
1.   คณะกรรมการท่ีปรึกษา   
 ๑.   นายประวัติ สุทธิประภา            ประธานกรรมการ 

       ๒.   นางสุรีรัตน   สะสุนทร  รองประธานกรรมการ 
       ๓.   นางสาวศรประภา สิริภัทรวชิ      กรรมการ 
 4. นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

 หนาท่ี ใหคําปรึกษา อํานวยการ ประสานงานการดาํเนินงานทุกฝาย กําหนดบุคลากร ในการดาํเนินงาน
ประเมิน แนะนําแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา กํากับ ติดตาม ดูแล และใหขอเสนอแนะในการดําเนนิงาน 
และกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติแกคณะกรรมการประเมิน 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 1.  นายประวัติ สุทธิประภา             ประธานกรรมการ 
 2. นายเกษม สมภักด ี  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 3. นางสุรีรัตน สะสุนทร             กรรมการ 
 4.  นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี  
 1. วางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ใหคําปรึกษา อํานวยการ ประสานงานการ
ดําเนินงานทุกฝาย กําหนดบุคลากร ในการดําเนินงานประเมิน และนําแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา กํากับ 
ติดตาม ดูแล และใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน และกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติแกคณะกรรมการประเมิน 
 2. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. คณะกรรมการดาํเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา  
  ๑.   นางสาวอารีรัตน   พูลเจริญ  ประธานกรรมการ     
  2.  นางสาววชิณี   เปรมประยูร    รองประธานกรรมการ  
  3.   นางสาวราตรี   เหลาหะเกียรติ  กรรมการ 
  4. นางสาวกัญญารัตน  อาโรโจ  กรรมการ 
  5. นางสาวเสาวลักษณ   สภานนท  กรรมการ 

/6. นางวัลวิภา... 
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  6. นางวัลวิภา  เพ็งประสพ  กรรมการ 
  7. นางสาวธัญทิพย  อริยอัครพงษ  กรรมการ 
  8. นางสาวลดาวัลย   กันธมาลา  กรรมการ 
  9. นายจตุพร  ใจหาญ  กรรมการ 
  10. นางอรจิรา  ปฏินนทวานิช  กรรมการ 
  11. นางสาววิภาภร  อําพันกาญจน  กรรมการ 
  12. นางสาววิภา  มณีเนตร  กรรมการ 
  13. นางสาวธันยชนก   อรัญญิก  กรรมการ 
  14. นายธีระวัฒน  สีหาบุญลี  กรรมการ 
  15. นางสาวทิพรวี   เตชะหงษา  กรรมการ 
  16. นางสาวศิรธันย  สามเชียง  กรรมการ 
  17. นายธเนศ   วิริยะมนตรี  กรรมการ 
  18. นายพงษศักดิ์   บัวหุง  กรรมการ 
  19. นายธันวา    เดชะศิริ  กรรมการ 
  20. นายวิชชวิทย  จัวนาน  กรรมการ 
  21. นางจีรนันท  ธํารงวิศว  กรรมการ 
  22. นายสมศักดิ์   พัฒนาวิวัฒนพร  กรรมการ 
  23. นางสาวพัฒตวรรณ   สีเลา  กรรมการ 
  24. นางสาวปยะมาศ   เลิศความเพียร  กรรมการ  
  25. นางสาวเยาวลักษณ  วงศสิงห  กรรมการ 
  26. นางสาวสุพัตรา   อินทรศร  กรรมการ 
  27. นายอธิพงศ   โชคเคลาลาภ  กรรมการและเลขานุการ 
 28 นายธนภัทร   บุญศรีวงษ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  29. นางสาวสุภาพ   สหุนัยต  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 หนาท่ี  

1. วางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดเก็บขอมูลและเก็บขอมูล
ประสานงานคณะกรรมการแตละมาตรฐานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

2. เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมใหคําแนะนํา ปรึกษา อํานวย          
ความสะดวกใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

3. ประมวลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในแตละมาตรฐานและจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา       
รวมขับเคลื่อน และติดตามตรวจสอบพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

4. จัดวางเอกสารรับการประเมิน ณ หองโสตทัศนศึกษา 
5. เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ  

ในวันศุกรท่ี 22 มีนาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองโสตทัศนศึกษา 
4. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
 1. นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร  ประธานกรรมการ 
 2. นางประทุม   ปานชื่น  รองประธานกรรมการ 
 3. นักพัฒนา     กรรมการ 

/4. นางสาววีนฐัดา... 
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