
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง 
คือให้จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งสถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 โรงเรียนสารวิทยาขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าสารวิทยา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนสารวิทยา ตลอดจนคุณครู และนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุน การบริหารงานของโรงเรียน และขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่ร่วมด าเนินการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้จนส าเร็จด้วยดี 
 
 
 
                         (นายประวัติ สุทธิประภา) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

โรงเรียนสำรวิทยำ  
********************************************* 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสารวิทยา ฉบับนี้ 
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในที่น าเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามยุทธศาสตร์                    
การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้บริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน  
การจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 
                                                                                          

 
               (ดร.วราวธุ  ตีระนันทน์) 
             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
          โรงเรียนสารวิทยา 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 

1. ข้อมูลทั่วไป  
 ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนสารวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร   
กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศัพท์ 02-5793646  โทรสาร 02-5793340  E-mail srv_sara@hotmail.com 
website http://www.srv.ac.th  
 สังกัด    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เขตพื้นที่กำรศึกษำ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 เปิดสอนระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 เขตพื้นที่บริกำร  เขตจตุจักร แขวงเสนานิคม (ทั้งแขวง)   
 *** ไปทางทิศใต้ของถนนพหลโยธินฝั่งซ้าย ตลอดซอยพหลโยธิน 32 เลี้ยวซ้าย ฝั่งซ้าย ตลอดแนวไป
จนถึงคลองลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายเลียบไปตามแนวคลองลาดพร้าวฝั่งซ้ายมือไปจนถึงสะพานบางบัวเลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนพหลโยธินฝั่งซ้ายตลอดแนวไปจนถึงโรงเรียนสารวิทยาเขตหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน (บางส่วน) เริ่มต้นที่
ซอยวิภาวดี 54  
 *** ตลอดแนวฝั่งขวาทั้งหมดขึ้นไปทางทิศเหนือถึงแยกหลักสี่ เลี้ยวขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะถึงสะพาน
ข้ามคลองถนน (ฝั่งขวา) เลียบตามแนวคลองถนนฝั่งขวามาบรรจบที่คลองบางบัวตรงสะพานบางบัว เขตบางเขน           
แขวงอนุสาวรีย์ (บางส่วน) เริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองถนน  (ถนนแจ้งวัฒนะ) 
 *** ตลอดแนวถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขวาทั้งหมดไปจนถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เข้าถนนรามอินทรา
ฝั่งขวาตลอดแนวไปจนถึงทางแยกเข้าถนนลาดปลาเค้าตลอดแนวไปจนถึงคลองหลุ่มไผ่ เลียบคลองฝั่งขวาไปจรด
คลองลาดพร้าว ไปจนถึงสะพานบางบัวฝั่งขวา เลียบคลองบางบัว ตลอดแนวฝั่งขวา ไปจรดคลองถนน  ถนน
พหลโยธินฝั่งซ้ายและขวาที่เริ่มต้นจากสะพานบางบัวไปทางทิศเหนือถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ 

 ประวัติโรงเรียนสำรวิทยำ 
 ปี พ.ศ.2484 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรีต้องหยุดท าการ
สอนจึงเป็นเหตุให้บรรดาบุตรธิดาของข้าราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกไม่สามารถจะหา  
ที่เรียนได้ ที่ประชุมข้าราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตร์ มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายใน
กรมวิทยาศาสตร์เพ่ือท าการสอนเด็กเหล่านั้นจึงได้ด าเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2487 พ.อ.พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียน
เป็นการภายในโดยใช้เรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10 เป็นสถานที่ท าการสอน โดยมี พ.ต.ขุนบัญญัติทิพโกมุท 
เป็นเจ้าของและผู้จัดการ นางส ารวย อุณหะเลขกะ เป็นครูท าการสอนอยู่ในความอุปการะของกรมวิทยาศาสตร์
ทหารบกและได้เริ่มท าการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2487  
 ปี พ.ศ. 2489 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น) เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ 
จึงได้จัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนราษฎร์เป็นการถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติให้ชื่อว่า “โรงเรียนสารวิทยา” สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  
1-4 ประเภทสามัญ (ก่อนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494) อนุญาตให้รับนักเรียนได้ 125 คน
และใช้บริเวณแผนกที่ 6 กรมช่างแสง ถนนพหลโยธินและบ้านพักหมายเลข 9 -10 เป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
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มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูท าการสอน 3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เป็นเจ้าของโรงเรียน
โดยมี ร.อ.สุวัสตร์ ปัทมานนท์ เป็นผู้จัดการและนางจ าเนียร เอ่ียมบุญฤทธิ์ โรงเรียนได้ด าเนินการสอนเรื่อยมา
จนถึง ปี พ.ศ. 2490 จึงได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูท าการสอน 9 คน โดยเปิดสอนแบบสหศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ขยายการรับนักเรียนจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได้
รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลและอนุญาตให้เป็นหน่วยสมทบสอบ และท าการสอบไล่ได้เองทุกชั้น
ต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยา ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยา” 
และมีนางวนิดา  ปิ่นเพชร เป็นครูใหญ่แทน นางจ าเนียร เอ่ียมบุญฤทธิ์  
 ปี พ.ศ.2503 โรงเรียนได้เปิดท าการสอนนักเรียนเตรียมปีที่ 1 แผนกวิทยาศาสตร์และปี พ.ศ. 2504  
ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปีที่ 2  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยา ได้รับโอนเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 จนถึงปัจจุบัน และ วันที่ 1 
กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน     

 เกียรติยศโรงเรียนสำรวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2562 
พ.ศ. 2562 นายพงศกร ทิพนสมเดช, นางสาวพรรณบงกช ศิรีรัตน์ และนางสาวอันนา เสนาะจิต ได้รับ 
   รางวัลการแข่งขันการประกวดโครงงานส่งประดิษฐ์ เหรียญเงิน อันดับ 2 ระดับประเทศ 
พ.ศ. 2562 โรงเรียนสารวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD รอบสุดท้าย 
   (10 ทีม) ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17) และได้รับรางวัลทีมแฟร์เพลย์ โดยมีรายชื่อนักกีฬา  
   ดังนี้ นายนิติพล บุญมี ม.6/7  นายนภสินธุ์ ชว่ยแก้ว ม.6/4 นายพิชิตชัย เศียรกระโทก ม.4/4 
   นายธนวัชร แก้วปรุง ม.5/6 นายจารุเดช แสนหูม ม.5/5 นายกฤษดา อัครวิจิตร ม.6/7  
   นายจักรกฤษณ์ หวันด้าเหร่ ม.6/4 นายสุรชัย อินธดก ม.6/5 นายภูมิภัทร มีอยู่ ม.5/6 
   นายญาณพัฒน์ สุทธิ ม.6/7 นายกิตติพงศ์ สุนารักษ์ ม.5/5 นายณัฏฐกิตต์ สระทองนวล ม.5/6 
   นายศักดิ์สิทธิ์ สีเหลือม ม.5/6 และนายธนพล เข็มเพ็ชร ม.6/6 
พ.ศ. 2562 นางสาวทิพรดา พุกกะณะสุต ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 
   รายการ ASIAN JUDO OPEN HONG KONG 2019 
พ.ศ. 2562 เด็กชายธนพล ดีสุ่ย ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันยูโด กรมพลศึกษา ประจ าปี 2562 
พ.ศ. 2562 โรงเรียนสารวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันยูโด กรมพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้รับ 
   รางวัลเหรียญทองแดง โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังนี้ นางสาวสุนันทินี ข าจริง ม.5/11  
   นางสาวทิพรดา พุกกะณะสุต ม.5/11 นางสาวนภาพร เดชโกพรม ม.5/3 เด็กหญิงกอบัว  
   เดชเดิม ม.1/9 เด็กหญิงกันติชา สุมนศาสตร์ ม.1/9 เด็กหญิงรมิตา มีนาคะ ม.1/9 และ 
   เด็กหญิงสริลทิพย์ บูชาสุข ม.1/2 
พ.ศ. 2562 เด็กชายพู่กัน สร่องศรี ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดศิลปกรรมสร้างสรรค์พระบรม- 
   สาทิสลักษณ์ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจ าปี 2562 ณ หอศิลป์มาลัยแมน  
   วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี และได้รับรางวัลชนะเลิศ  โครงการจินตนาการ สืบสาน 
   วรรณกรรมไทยกับอินทัช  ปีที่13 “บวร” ความสุขความผูกพันของสังคมไทย
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

สัญลักษณ์-ตรำประจ ำโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยู่ใต้ พระมหาพิชัยมงกุฎ    

อักษรย่อ    ส.ย. 

วันสถำปนำโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2487 

พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน พระศากยมุนีศรีสาระ 

ปรัชญำโรงเรียน  สุวิชฺโช ว ชเนสุโต ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน 

อัตลักษณ์โรงเรียนสำรวิทยำ ประพฤติดี  มีความรู้  รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เอกลักษณ์โรงเรียนสำรวิทยำ ถิ่นสวนสวยโรงเรียนงาม 
วัฒนธรรมองค์กร 1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

2. มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร 
3. มีความเคารพต่อผู้อาวุโสและยึดถือเป็นแบบอย่าง 

วำระแห่งปี พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ OBECQA 

สีประจ ำโรงเรียน  เขียว-ขาว 

ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน ดอกสาละ 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทย์ฯ 

ผู้บริจาคที่ดิน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

ที่ดิน     31 ไร่ 

 
วิสัยทัศน์  
 “โรงเรียนสารวิทยามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี ผู้เรียน 
มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
    ที่สมบูรณ์  มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
    ตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อ 
    การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือสนับสนุน 
    การจัดการศึกษา 

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ 
   ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย  
   น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน 
   การสอนตามมาตรฐานสากล 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนอง 
   ความถนดัและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียน               

ใช้ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ  
   ที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
ยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. ข้อมูลผู้บริหำร 
2.1 ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน    
 2.1.1 นายประวัติ สุทธิประภา  ผู้อ านวยการโรงเรียน   
2.2 ชื่อรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

2.2.1 นางสุรีรัตน์  สะสุนทร     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
2.2.2 นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2.2.3 นางสาวศรประภา ศิริภัทรวิช รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
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3. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 3.1) จ ำแนกครูและบุคลำกรตำมเพศ และระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด  

ชำย หญิง รวม 
ต่ ำกว่ำ 
ป. ตรี 

ป. ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ผู้อ านวยการ 1 - 1 - - - 1 1 
รองผู้อ านวยการ - 3 3 - - 2 1 3 
ครูประจ าการ 36 101 137 - 90 46 1 137 
ครูอัตราจ้าง 1 4 5 - 5 - - 7 
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง 6 12 18 - 18 - - 18 
ลูกจ้างประจ า 3 1 4 4 - - - 4 
ลูกจ้างชั่วคราว 8 5 13 13 - - - 13 

รวม 55 126 181 17 113 48 3 183 
ข้อมูล ณ วันที่ มิถุนายน 2562 

 
 

แผนภำพสรุป วุฒิกำรศึกษำของบุคลำกร ของโรงเรียนสำรวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ ำกว่ำ ปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก
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 3.2) จ าแนกครูตามกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

จ ำนวน 
(คน) 

วุฒิทำงกำรศึกษำ วิทยฐำนะ ครูอัตรำ
จ้ำง ป.เอก ป.โท ป.ตรี ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 

ผู้อ านวยการ 1 1 - - - - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ 3 1 2 - - - 2 1 - 
ภาษาไทย 14 - 7 7 2 7 5 - - 
คณิตศาสตร์ 22 1 9 12 3 11 5 3 - 
วิทยาศาสตร์ 19 - 7 12 2 13 3 1 - 
สังคมศึกษาฯ 14 - 5 9 3 8 1 2 1 
สุขศึกษาฯ 6 - 3 3 2 3 1 - 2 
ศิลปะ 9 - 2 7 3 3 - 3 1 
การงานอาชีพฯ 15 - 8 7 3 6 2 4  
ภาษาต่างประเทศ 31 - 5 26 10 11 9 1 12 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
แนะแนว/ห้องสมุด 

6 - 1 5 4 0 0 2 - 

รวม 140 3 49 89 32 62 28 18 16 
 

ตารางเปรียบเทียบบุคลากรในโรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ปีกำรศึกษำ ผู้บริหำร ครูผู้สอน ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงประจ ำ 

2560 3 132 9 4 

2561 4 136 8 4 

2562 4 136 8 4 

 
4. ข้อมูลนักเรียน 
 ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (ข้อมูลจาก DMC 2018) 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

ม.1 12 225 283 508 
ม.2 12 195 264 459 
ม.3 12 235 263 498 
รวม ม.ต้น 36 655 810 1,465 



รายงานประจ าปี 2562 โรงเรียนสารวิทยา 
 

7 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

ม.4 12 201 289 490 
ม.5 12 166 266 432 
ม.6 12 182 243 425 
รวม ม.ปลำย 39 549 798 1,347 
รวมทั้งหมด 72 1,204 1,608 2,812 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

 

 
 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

2560 510 398 417 433 478 455

2561 462 506 396 448 426 473

2562 508 459 498 490 432 425

0

100

200

300

400

500

600

2560 2561 2562
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5. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
โรงเรียนสำรวิทยำ 

แบบสรุปผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 1-6 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
ชื่อวิชา รวม จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน รวม ร้อยละ จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน รวม ร้อยละ เฉลี่ย 

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

ภาษาไทย 4097 352 244 406 450 608 631 1284 2973 72.57 106 0 6 112 2.73 2.89 

คณิตศาสตร์ 5374 909 628 868 763 650 486 769 2668 49.65 277 1 9 287 5.34 2.27 

วิทยาศาสตร์ 7036 521 550 812 884 1012 1022 2144 5062 71.94 62 0 6 68 0.97 2.89 

สังคมศึกษาฯ 7470 237 250 446 623 947 1021 3805 6396 85.62 114 0 12 126 1.69 3.31 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5655 143 66 157 203 496 648 3864 5211 92.15 50 0 9 59 1.04 3.59 

ศิลปะ 2942 311 189 225 291 384 436 1048 2159 73.39 46 0 8 54 1.84 2.94 

การงานอาชีพ 6561 286 300 423 586 939 1071 2865 5461 83.23 69 0 7 76 1.16 3.21 

ภาษาอังกฤษ 6454 722 462 734 718 915 779 1882 4294 66.53 221 0 8 229 3.55 2.74 

ภาษาจีน  499 23 15 35 51 70 67 237 425 85.17 1 0 0 1 0.20 3.28 

ภาษาญ่ีปุ่น  147 22 22 16 20 14 14 37 85 57.82 2 0 0 2 1.36 2.56 

เกาหลี  306 4 0 4 11 26 32 226 295 96.41 0 0 0 0 0.00 3.70 

ภาษาฝรั่งเศส  110 33 14 13 5 9 10 9 33 30.00 16 0 1 17 15.45 1.73 

รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 46651 3563 2740 4139 4605 6070 6217 18170 35062 75.16 964 1 66 1031 2.21 3.00 

คิดเป็นร้อยละ   7.64 5.87 8.87 9.87 13.01 13.33 38.95 75.16   2.07 0.00 0.14 2.21     

 

โรงเรียนสำรวิทยำ 
แบบสรุปผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 1-6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

ชื่อวิชา รวม จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน รวม ร้อยละ จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน รวม ร้อยละ เฉลี่ย 

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

ภาษาไทย 4075 255 237 323 468 537 650 1422 3077 75.51 166 0 15 181 4.44 2.94 

คณิตศาสตร์ 5351 766 613 858 661 587 415 948 2611 48.79 476 0 22 498 9.31 2.25 

วิทยาศาสตร์ 7003 408 465.5 703 881.5 1067 988.5 2362 5299 75.67 131 0 10 141 2.01 2.97 

สังคมศึกษาฯ 7439 155 180 323 409 747 813 4569 6538 87.89 227 0 11 238 3.20 3.42 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5626 104 86 166 255 444 481 3966 5146 91.47 112 0 7 119 2.12 3.57 

ศิลปะ 2929 125 132 210 308 363 437 1220 2328 79.48 129 0 5 134 4.57 3.08 

การงานอาชีพ 4664 198 286 345 434 608 729 1934 3705 79.44 113 0 16 129 2.77 3.11 

ภาษาอังกฤษ 6421 472 413 758 792 915 809 1863 4379 68.20 389 0 8 397 6.18 2.74 

ภาษาจีน  498 37 40 42 45 97 69 157 368 73.90 11 0 0 11 2.21 2.92 

ภาษาญ่ีปุ่น  145 12 15 19 22 10 16 30 78 53.79 21 0 0 21 14.48 2.30 

เกาหลี  303 5 0 2 8 35 26 227 296 97.69 0 0 0 0 0.00 3.74 

ภาษาฝรั่งเศส  110 32 16 10 13 3 9 10 35 31.82 14 0 3 17 15.45 1.72 

รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 44564 2569 2483.5 3759 4296.5 5413 5442.5 18708 33860 75.98 1789 0 97 1886 4.23 3.02 

คิดเป็นร้อยละ   5.76 5.57 8.44 9.64 12.15 12.21 41.98 75.98   4.01 0.00 0.22 4.23     
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กำรเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ภำคเรียนที่ 1 และภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

72.57

49.65

71.94

85.62

92.15

73.39

83.23

67.19

75.51

48.79

75.67

87.89
91.47

79.48 79.44

65.08

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
ภาษาไทย 72.57 75.51 
คณิตศาสตร ์ 49.65 48.79 
วิทยาศาสตร ์ 71.94 75.67 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 85.62 87.89 
สุขศึกษาและพลศึกษา 92.15 91.47 
ศิลปะ 73.39 79.48 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 83.23 79.44 
ภาษาต่างประเทศ 67.19 65.08 
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กำรเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสำรวิทยำที่มีระดับผลกำรเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
ของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ปีกำรศึกษำ  2560  2561  และ 2562 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ  2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ  2562 

ภาษาไทย 75.92 73.18 74.04 
คณิตศาสตร์ 44.93 47.66 49.22 
วิทยาศาสตร์ 59.85 64.82 73.81 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 80.81 82.34 86.76 
สุขศึกษาและพลศึกษา 90.23 87.85 91.81 
ศิลปะ 80.24 78.62 76.43 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 81.48 82.62 81.34 
ภาษาต่างประเทศ 62.06 60.89 66.13 

 
 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

75.92

44.93

59.85

80.81

90.23

80.24 81.48

62.06

73.18

47.66

64.82

82.34
87.85

78.62
82.62

60.89
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6. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

 1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 
  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 64.87 35.94 31.85 43.89 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2 60.95 33.18 32.37 41.26 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2 คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 52.13 36.61 32.30 41.17 40.32 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2 47.56 32.12 32.08 38.55 36.57 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2 คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



รายงานประจ าปี 2562 โรงเรียนสารวิทยา 
 

13 

ผลเปรียบเทียบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

2560 59.00 36.52 36.36 37.14 

2561 65.17 39.61 39.63 37.23 

2562 64.87 35.94 31.85 43.89 
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ผลเปรียบเทียบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562 

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 

2560 58.37 34.49 32.74 40.69 39.32 

2561 57.43 45.38 34.27 40.45 45.29 

2562 52.13 36.61 32.30 41.17 40.32 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 

ระดับ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ รวม 5 วิชำ 

ม.3 77.08 66.13 55.58  69.98 67.19 

ม.6 77.75 62.68 58.19 79.02 75.12 70.55 

รวม 77.42 64.41 56.89 79.02 72.55 70.06 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
ที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2562 

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ รวม 5 วิชำ 

2560 59.00 36.52 36.36 39.76 42.26 

2561 75.51 64.54 57.14 65.82 65.75 

2562 77.08 66.13 55.58 69.98 67.19 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4 วิชา
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2562 

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ รวม 5 วิชำ 

2560 58.37 34.49 32.74 40.69 39.32 41.12 

2561 78.92 64.81 62.37 74.00 78.11 71.84 

2562 77.75 62.68 58.19 79.02 75.12 70.55 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2562 

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ รวม 5 วิชำ 

2560 58.69 35.51 34.55 40.69 38.23 41.69 

2561 77.22 64.68 59.76 75.00 71.97 69.72 

2562 77.42 64.41 56.89 79.02 72.55 70.06 
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7. กำรเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(ข้อมูล  
ณ วันที่  

(10 ธ.ค. 61) 

จ านวนผู้เรียนที่รับ
การประเมิน 

ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 รวมผู้เรยีนที่มีผลการ
ประเมนิฯ 

อยู่ในระดับ 
ดีขึ้นไป 

ไม่ผา่น ผ่าน ระดับด ี
ระดับ 
ดีเยี่ยม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ม.1 495 495 100 0 0 10 2.02 77 15.56 408 82.42 485 97.98 
ม.2 455 455 100 0 0 20 4.40 85 18.68 349 76.70 434 95.38 
ม.3 494 494 100 0 0 28 5.67 79 16.00 387 78.34 466 94.33 
ม.4 479 479 100 0 0 21 4.38 106 22.13 352 73.49 458 95.62 
ม.5 423 423 100 0 0 17 4.02 97 22.93 308 72.81 405 95.74 
ม.6 417 417 100 0 0 10 2.40 68 16.31 339 81.29 407 97.60 
รวม 2,763 2,763 100 0 0 106 3.84 512 18.53 2,143 77.56 2,655 96.09 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

จ านวนผู้เรียนที่รับการประเมิน 495 455 494 479 423 417 2763

รวมผู้เรียนที่มีผลการประเมินฯ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

485 434 466 458 405 407 2655
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9. สรุปกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  
 1) ห้องสมุด 
        - มีขนาด 720 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 48,136 เล่ม 
        - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ GP 
        - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 494 คน/วัน 
                       คิดเป็นร้อยละ 18.21 ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน 11 ห้อง 

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน 4 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา      จ านวน 1 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์และการให้บริการ 
  เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนทั้งหมด 341 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จ านวน 74 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 267 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับครู จ านวน 74 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียน จ านวน 267 เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 831 คน/วัน 
          คิดเป็นร้อยละ 30.63 ของนักเรียนทั้งหมด 
   - เครื่องพิมพ์ที่จัดให้บริการนักเรียนในการพิมพ์รายงานของนักเรียน  จ านวน 1 เครื่อง 
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่ครูทั้งบริเวณโรงเรียน 
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียนทั้งบริเวณโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติกำรใช้จ ำนวน ครั้ง/ปี 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 250 256 286 
ระเบียงความรู้ 120 125 45 
ศาลาไทย 15 12 14 
สวนหย่อมภายในโรงเรียน - - - 
หอประชุมรัชมงคล - - - 
สวนวรรณคดีไทย - 13 18 
ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา 200 185 145 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 150 145 195 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - - - 
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แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติกำรใช้จ ำนวน ครั้ง/ปี 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
รวม 735 736 703 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์    
ศูนย์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 147 147 36 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 12 12 36 
ห้องโสตทัศนศึกษา 5 5 3 
ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา - 5 5 
หอประชุมรัชมงคล - - 1 

รวม 164 169 81 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20 70 75 
สวนพฤกษศาสตร์ 2 5 7 
ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ 200 180 200 
ห้องสารเคมี 100 50 80 
ห้องปฏิบัติการวิชาเคมี 200 216 220 
ห้องปฏิบัติการวิชาชีววิทยา 200 216 220 
ห้องปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ 200 216 220 
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 200 180 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 200 180 190 
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 200 180 200 
ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 200 180 190 
ต้นไม้ภายในโรงเรียน 2 20 20 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 12 15 
ห้องโสตทัศนศึกษา - 10 10 
หอประชุมรัชมงคล - 5 5 

รวม 1,724 1,720 1,852 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม   
ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา 240 240 240 
ห้องโสตทัศนศึกษา 150 150 150 
สวนหย่อมภายในโรงเรียน 35 35 150 
สวนพฤกษศาสตร์ 40 40 40 
ห้องจริยธรรม 332 332 332 
หอประชุมรัชมงคล 280 280 280 
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แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติกำรใช้จ ำนวน ครั้ง/ปี 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษาฯ 640 640 640 
ระเบียงความรู้อาคาร 5 20 20 20 
ซุ้มห่วงใยลูก 15 15 15 
สวนธรรมะ 40 40 40 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 50 50 50 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 40 40 
ต้นไม้ภายในโรงเรียน 50 50 50 

รวม 1,932 1,932 1,932 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   
ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา 20 - 10 
ห้องโสตทัศนศึกษา 5 5 5 
ป้ายนิเทศบอร์ดกาแล 20 20 20 
ห้องศูนย์ดนตรีไทย 100 100 100 
ห้องศูนย์วงโยธวาทิต 100 100 100 
สวนหย่อมภายในโรงเรียน 20 20 - 
โดมโรงเรียน 20 20 - 
ห้องศูนย์ดนตรีสากล 100 - - 
ห้องศูนย์นาฏศิลป์ 100 - 100 
ห้องศูนย์ทัศนศิลป์ 100 - 100 
หอประชุมรัชมงคล 10 - 1 

รวม 595 265 436 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   
ห้องศูนย์วิชาสุขศึกษา 1,760 1,534 1024 
สนามบาสเกตบอล 375 381 - 
สนามวอลเลย์บอล 290 312 - 
เบาะยูโด 243 236 - 
เบาะเทควันโด 195 175 - 
โต๊ะเทเบิลเทนนิส 410 425 - 
สนามฟุตบอล 285 285 - 
สนามเทนนิส 175 155 - 
สนามฟุตซอล 145 132 - 
เวทีมวยฯ 175 164 - 



รายงานประจ าปี 2562 โรงเรียนสารวิทยา 
 

23 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติกำรใช้จ ำนวน ครั้ง/ปี 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ 125 89 - 
บอร์ดนิทรรศการ 12 8 - 
ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา - - 5 
ห้องโสตทัศศึกษา - - 12 
หอประชุมรัชมงคล - - 3 
ศาลาไทย - - 24 

รวม 4,190 3,896 1,068 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   
ศูนย์วิชากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 377 - - 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,823 1,823 - 
ห้องปฏิบัติการงานคหกรรม 1,286 1,286 - 
ห้อง Resource Center - - 4,681 

รวม 3,486 3,109 3,515 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   
ระเบียงความรู้ 400 450 450 
ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 1,920 1,920 1,900 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 900 900 900 
ห้องศูนย์ภาษาเกาหลี 3,280 3,280 3,280 
ห้องศูนย์ภาษาจีน 3,520 3,520 3,530 
ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 1,500 1,500 1,520 

รวม 11,520 11,570 11,580 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/แนะแนว/ห้องสมุด   
ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา 10 10,073 10,080 
ห้องโสตทัศนศึกษา 55 10 10 
ห้องแนะแนว 30 - 20 
ห้องอเนกประสงค์ 23 23 23 
หอประชุมรัชมงคล 41 30 25 
ลานกีฬาโดม 110 105 110 
ห้องสมุดเคลื่อนที่/อาคารแต่ละอาคารของโรงเรียน    
สารวิทยา 

- ทั้งปีการศึกษา ทั้งปีการศึกษา 

กระเป๋าห้องสมุดเคลื่อนที่ - ทั้งปีการศึกษา ทั้งปีการศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ - 1 1 
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แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติกำรใช้จ ำนวน ครั้ง/ปี 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติราษฎร์ - 1 1 
วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ - 1 1 
วิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ - 1 1 
วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ - 1 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจ านงค์ - 1 1 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย - 1 1 
บัณฑิตน้อยแนะแนว - 1 1 
FAM เกษตร - 1 1 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - 1 1 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - 1 1 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - 1 1 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม - 1 1 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - 1 1 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - 1 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 1 1 

รวม 269 12,257 10,284 
รวมทั้งสิ้น 24,615 33,654 31,681 

 
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

ที ่
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติกำรใช้  (จ ำนวนครั้ง/ปี) 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์    
 -    
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม    
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 2 2 
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 - - 
3 วัดบางบัว 1 3 3 
4 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 3 3 3 
5 รัฐสภา - 1 - 
6 พระบรมมหาราชวัง - 1 1 
 รวม 8 10 9 
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ที ่
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติกำรใช้  (จ ำนวนครั้ง/ปี) 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ    
1 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  - - - 
2 มหาลัยราชภัฏพระนคร 3 3 2 
3 วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน 5 5 6 
4 วัดบางบัว 3 3 4 
5 โรงละครแห่งชาติ - - - 
6 บ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทย - 7 2 
 รวม 11 18 14 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ    
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเชน 4 -  
2 สนามกีฬาธูปเตมีย์ กองทัพอากาศ - -  
3 สนามกีฬาศุภชลาศัย 12 3 6 
4 สนามกีฬาฟุตบอล คลอง 6 6 - 6 
5 ศูนย์กีฬายูโด นนทบุรี - -  
6 สนามกีฬาโรงเรียนสตรีวิทยา 2 - - 3 
7 สนามกีฬาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม - -  
8 สนามกีฬา กกท. 4 -  
9 สนามกีฬาโรงเรียนต่าง ๆ  14 - 16 
10 สนามกีฬาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 3 5 2 
11 สนามกีฬาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 2 -  
12 สนามเทพหัสดิน - 2 2 
13 สนามกีฬาเฉลิพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 
- 3 - 

14 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ - 1 - 
15 สนามวิชุปก รามอินทรา 46 - - 1 
 รวม 45 14 36 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี    
 - - - - 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   - 
1 Moment Villa จ.ระยอง - - - 
2 ทุ่งโปร่งทองป่าชายเลน จ. ระยอง - - - 
3 โรงเรียนสอนว่ายน้ าและด าน้ าชะอ า จ.เพชรบุรี - - - 
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ที ่
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติกำรใช้  (จ ำนวนครั้ง/ปี) 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
4 กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี  

ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  
- - - 

5 กิจกรรมค่ายภาษาเกาหลีแบบเข้ม ระดับประเทศ  
ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

- - - 

6 กิจกรรม Open House คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์
ศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- - - 

7 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  

- - - 

8 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ อีโคแคมป์ รีสอร์ท อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

- - - 

9 Sea life Bangkok Ocean World 1 - 1 
10 ปราสาทสัจธรรม 1 - - 
11 เวโรนา ทับลาน ปราจีนบุรี 1 - - 
12 โรงละครนันทา กทม. 1 - - 
13 วิหารเซียน จ.ชลบุรี 1 - - 
14 Frost Magical Ice of Siam พัทยา จ.ชลบุรี 1 - - 
15 โครงการชั่งหัวมัน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 1 - - 
16 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เรือนจ าชั่วคราว 

เขากลิ้ง เพชรบุรี 
1 - - 

17 เวเนเซีย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 - - 
18 The Japan Foundation Bangkok  5 2 
19 สวนไทย  พัทยา จังหวัด ชลบุรี  1 1 
20 ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  1 1 
21 บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 1 1 

22 โครงการในพระราชด าริแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี  1 - 
 รวม 9 9 6 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/แนะแนว/ห้องสมุด    
1 ค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ ลานกีฬา โรงเรียนสารวิทยา  

(ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
- - 1 

2 ค่ายภูริทัศ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ลูกเสือ-เนตร
นารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3) 

- - 1 

3 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ - - - 
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ที ่
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติกำรใช้  (จ ำนวนครั้ง/ปี) 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  1 1 1 
5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   1 1 1 
7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม - 1 1 
8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 - - 
9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 1 1 
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC ) 1 1 1 
20 บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) 1 - - 
21 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์ 1 1 1 
22 ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ ชั้นปีที่ 1,2 1 - - 
23 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาการทหาร กรมทหารราบที่11 20 20 20 
24 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

ชั้นปีที่ 3 
20 20 20 

25 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ชั้นปี1-3 11 14 11 
26 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ชั้นปี 1,2 หน่วยบัญชาการรักษา

ดินแดน 
1 1 1 

27 ร่วมพิธีสัตย์ปฎิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชา
ทหารประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 2 

1 1 1 

28 โครงการจิตอาสา ชั้นปีที่ 3 ม.ธรรมศาสตร์ 1 - - 
29 โครงการจิตอาสา ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสารวิทยา 1 - 1 
30 วันสถาปนาโรงเรียน  1 1 1 
31 ร่วมพิธีไหว้ครู ชั้นปีที่ 1,2 กรมทหารราบที่ 11  1 - - 
32 ร่วมพิธีวันสถาปนา ร.ด. ชั้นปีที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 1 1 1 
33 ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์  - 1 1 
34 โครงการ รด. จิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด ชั้นปีที่ 1 - 1 1 
35 ร่วมพิธีไหว้ครู ชั้นปีที่ 1,2 กรมทหารราบที่ 11 - 1 - 
 รวม 68 67 66 

รวมทั้งสิ้น 94 118 117 
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10. ข้อมูลงบประมำณ  ปีกำรศึกษำ 2562 
งบประมาณ (รับ – จ่าย) 

รำยรับ จ ำนวน / บำท รำยจ่ำย จ ำนวน / บำท 
เงินงบประมาณ 43,383,480.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน – ค่าจ้าง 43,383480.00 
เงินนอกงบประมาณ 47,406,678.08 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 46,092,115.36 

รวมรำยรับ 90,790,158.08 รวมรำยจ่ำย 89,475,595.36 
 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ    47.78    ของรายรับ 

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   52.22     ของรายรับ 
11. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม (เขตพื้นที่บริกำร) 
        11.1 โรงเรียนสารวิทยา ตั้งอยู่ในเขตจตุจักรมีพ้ืนที่ 32.908 ตารางกิโลเมตร  ประชากร 156,684 คน  
ความหนาแน่น 4,761.27 คน/ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 5 แขวงประกอบด้วย แขวงลาดยาว  แขวง
เสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพลและแขวงจตุจักร มีลักษณะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นสภาพชุมชนรอบ
บริเวณโรงเรียน มีทั้งหน่วยงานราชการและชุมชน เช่น กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมทหารราบที่ 11 กรมป่าไม้  
ส านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ชุมชนริมคลองบางบัว และชุมชนหัตถกรรมทองลงหิน  
        11.2   การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 

-    ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
-    ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ 
-    ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง 
-    ผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 200,000 บาท  
-    ผู้ปกครองมีจ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 2 คน 

       11.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนสารวิทยาตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินมีเนื้อที่ 31 ไร่ บริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการ  
สถานศึกษา ชุมชน และแหล่งการค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนและครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด และมหาวิทยาลัยได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
มาให้ความรู้แก่นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ 

โอกำส 
 โรงเรียนอยู่ใกล้หน่วยราชการ และมหาวิทยาลัย 
 ผู้ปกครองและชุมชนเชื่อมั่นและยอมรับในมาตรฐานของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ผู้ปกครองมีรายได้เพียงพอที่จะส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรและการศึกษาของ
นักเรียน 
 พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
 การคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง มีรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจ าทาง 
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12. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมและข้อเสนะแนะ 
      ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม   (ระบุคะแนนที่ได้ และ ขดี      ลงในช่องคุณภาพตามผลที่ได้รับ) 

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

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

ที่ได้ 

คุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 8        

ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสขุภำพจิตที่ดี 9.79     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผู้เรียนมีน้ าหนัก สว่นสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
                  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย            

4.88 

 
    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ          4.91     

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 9.74     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง     3.82     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน         3.92     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผู้เรียนมีการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม           2.00     

ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้ต่อเนื่อง 9.33     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี       
                  สารสนเทศ 

4.80 
   

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอก  
                    สถานศึกษา 

4.53 
   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น 9.19     

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด            4.29     

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ผู้เรียนมีความสา มารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม     4.90     

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 11.38     

ตัวบ่งช้ี 5.1  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
                ภาษาไทยในระดับชัน้ ม.3 และ ม.6 

1.47     

ตัวบ่งช้ี 5.2  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                คณิตศาสตร์ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

1.02     

ตัวบ่งช้ี 5.3  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                วิทยาศาสตร์ในระดบัช้ัน ม.3 และ ม.6 

1.75     

ตัวบ่งช้ี 5.4  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม 
                ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.38     

ตัวบ่งช้ี 5.5  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา 

     และพลศึกษาในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
1.29     

ตัวบ่งช้ี 5.6  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

                ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
1.40     

ตัวบ่งช้ี 5.7  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
                อาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.96     

ตัวบ่งช้ี 5.8  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้    
     ภาษาต่างประเทศในระดับช้ัน  ม.3 และ ม.6 

1.11     

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ 

8.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา 4.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู           4.00     
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ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง        ไม่รับรองเนื่องจาก ....................... 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

ที่ได้ 

คุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ 
                สถำนศึกษำ 

4.50     

ข้อที่ 1 ประสิทธิภาพการบรหิารจดัการตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 

         สถานศึกษา 
1.50 

    

ข้อที่ 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           1.00     

ข้อที่ 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  2.00     

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ 
                และต้นสังกัด 

4.92     

กรณีที่ 1 เฉพำะสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
            ในปี 2554 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  ผลการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
                  สถานศึกษาจากตน้สังกัด 1 ปีล่าสดุ  

 
 
     

ตัวบ่งช้ีที่ 8.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปียอ้นหลัง      

กรณีที่ 2  สถำนศึกษำท่ีได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
            ในปี 2555-2558 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

 
2.42     

ตัวบ่งช้ีที่ 8.2  พัฒนาการของระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 2.50     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์ตัวบ่งชี้ที่ 9 – 10       

ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงคข์องกำรจัดต้ังสถำนศึกษำ 

5.00     

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น   
 เอกลักษณ์ของสถำนศกึษำ 

5.00     

กลุ่มตัวบ่งชีม้ำตรกำรส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ 11– 12      

ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของ
สถำนศึกษำ 

5.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 11.1  คะแนนเชิงคุณภาพ 2.00     

ตัวบ่งช้ีที่ 11.1  คะแนนพัฒนาการ 3.00     

ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน 
  รักษำมำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้อง 
  กับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

5.00     

คะแนนรวม / คุณภำพ 86.85     
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
        จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553  
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนท าความดีต่อ พ่อแม่ ครู ต่อสังคม ที่เป็นรูปธรรม 
เช่น การจัดประกวดลูกดีเด่น นักเรียนดีเด่น นักบ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ซึ่งอาจจะประเมินจากสมุดบันทึกความดี
ของนักเรียน แล้วมอบรางวัลเป็นก าลังใจให้กับคนดี พร้อมเกียรติบัตรท าความดี  
  2) สถานศึกษาควรส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดศรัทธาและเชื่อมั่นว่า การ
อ่านเป็นสิ่งดีมีประโยชน์ ควรจัดเวทีให้ผู้เรียนได้น าเสนอเรื่องที่อ่านให้เพ่ือนๆ ได้รับรู้  Social Network แล้วให้
เพ่ือนๆตั้งกระทู้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อยอดความรู้และส่งผ่านองค์ความรู้ภายในกันต่อ ๆ ไป 

3) ผู้เรียนควรได้มีโอกาสก าหนดแผนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและผู้เรียนในการทัศน
ศึกษาภายนอกสถานศึกษาแต่ละครั้ง และควรติดตามผลการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนทุกคนส่งบันทึกผลภายหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรม  

4) ผู้เรียนควรได้รับการฝึกประเมินสถานการณ์อย่างหลากหลายเชื่อมโยงการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ โดยบูรณาการการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 

5) ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน เพ่ือคัดสรรผลงานที่เกิดจากการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนและวิพากษ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์                                                                                             

6) สถานศึกษาควรจัดพ้ืนที่หรือเวทีแสดงผลงานของผู้เรียนที่ได้รับการคัดสรรจากการเรียนรู้
ในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

7) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับพอใช้
ให้สูงขึ้น โดยครูควรปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การสอนซ่อมเสริม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ควรก าหนดปฏิทินนิเทศชั้นเรียนให้ครอบคลุมทุกห้องเรียน สถานศึกษาควรเน้นจัดกิจกรรมทางวิชาการให้
มากขึ้น ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนควรร่วมกันก าหนดเป้าหมายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับผู้เรียนแต่ละ
คนในแต่ละภาคเรียนให้ชัดเจน 

8) สถานศึกษาควรพัฒนาโครงการเพ่ือให้เกิดผลตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนจนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สถานศึกษาควรน าผลจากการประเมินโครงการมาวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุกด้าน

อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1) ครูควรน าข้อมูลจากระบบช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้ใน
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อน าไปจัดการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ได้ตรงตามลักษณะการเรียนรู้
และพัฒนาการทางสมอง 



รายงานประจ าปี 2562 โรงเรียนสารวิทยา 
 

32 

2) ครูควรประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ในชั้นเรียน ๓ ระยะ คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองหรือสัญญาการเรียน (Learning 
Contract) ตลอดจนน าผลการประเมินระหว่างเรียนมาใช้ซ่อมเสริมก่อนการประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน  

3) สถานศึกษาควรด าเนินการนิเทศภายในตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) และน าผล                
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

-  
 นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   
 1. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการด าเนินงานห้องสมุด ๓ ดี เป็นกิจกรรมของห้องสมุดเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และชุมชนเห็นความส าคัญและมีนิสัยรักการอ่าน เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในของ
โรงเรียน  
 2. โครงการอาหารปลอดภัย สะอาด มารยาทงาม เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
สุขภาพและอนามัยที่ดีในการรับประทานอาหารที่สะอาด ในสถานที่อันสวยงาม และนักเรียนมีระเบียบ มารยาท
งดงามในการรับประทานอาหาร 
 3. สื่อบทเรียนออนไลน์เรื่องแผนที่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงาน          
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับเหรียญเงิน จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ซึ่งท าให้ผู้เรียน
สามารถสืบค้นหาความรู้นอกเวลาเรียน ครูใช้เป็นแนวทางการศึกษาค้นคว้า และเป็นตัวอย่างในการจัดท า
บทเรียนออนไลน์ 
 
สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 
ปัจจัยภำยใน 
จุดแข็ง  

1. การก าหนดแนวทางด าเนินการ และภาระงานของบุคลากรสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ พลานามัยตามความถนัด  
  ความสามารถและร่วมสร้างสรรค์สังคม 
5. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือแก่การเรียนรู้ 
6. การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค จ านวนห้องน้ า และบริการน้ าดื่มเพียงพอกับผู้เรียน 
7. การให้บริการแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายภายในโรงเรียน 
8. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพหลากหลายตามความต้องการ 
9. การจัดหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุม 
10. มีการพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการเรียนและศักยภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ 
11. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนมีความเหมาะสม 
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12. อายุเฉลี่ยบุคลากรของโรงเรียนมีความสมดุล 
13. ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนและองค์กร 
14. การระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา 
15. วัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
16. อาคารหลัก อาคารประกอบพร้อม สถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน การให้บริการ  

     แก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 
17. บุคลากรด้านโสตทัศนูปกรณ์มีความสามารถเฉพาะทางและเพียงพอ 
18. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพ่ือการพัฒนา 

 
จุดอ่อน 

1. โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย ได้ชัดเจนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและคุณธรรมของครูและบุคลากรทาง  
    การศึกษา 

2. โครงสร้างการบริหารราชการในสถานศึกษาชัดเจน 
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนา  

   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. วัฒนธรรมองค์กรมุ่งเน้นการมีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร 
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
6. บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม 
7. บุคลากรมีความศรัทธาต่อผู้บริหารและองค์กร 
8. การใช้เงินเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา 
9. โรงเรียนมีสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงินภายใต้ความถูกต้อง ถูกกฎหมาย 
10. เงินงบประมาณมีเพียงพอต่อการบริหาร 
11. แหล่งเงินทุนส ารองของโรงเรียนเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
12. วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าอาคารสถานที่มีความพร้อมและเพียงพอเพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
13. มีเครือข่าย Internet และมีการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
14. วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาได้รับการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
15. การบริหารแบบกระจายอ านาจและมีส่วนร่วม 
16. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอ านาจเป็นหลัก 
17. มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม 
 

ปัจจัยภำยนอก 
โอกำส 

1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและผู้ปกครอง 
2. ผู้ปกครองมีค่านิยม มีเจตคติท่ีดี มีความต้องการให้ลูกเรียนโรงเรียนนี้ 
3. ผู้ปกครอง มีอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และมีการศึกษาระดับปานกลางค่อนข้างสูง  
  ส่วนใหญ่ช่วยเหลือโรงเรียน 
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4. ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
5. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
6. หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
7. สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นแหล่งบริการให้กับชุมชน 
8. มูลนิธิ สมาคม เครือข่ายต่าง ๆ ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 
9. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา  
   และองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
10. นักเรียนสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
11. มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การสอน ห้องปฏิบัติการครบครัน 
12. การระดมทรัพยากรของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 
13. รายได้ของชุมชน และผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี  
14. องค์กร เอกชน มูลนิธิ สมาคม เครือข่ายต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณของโรงเรียน 
15. มีแนวทางพัฒนาผู้เรียนไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
16. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
17. นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดอัตราบรรจุ การคัดเลือกสรรหาส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
 

ภำวะคุกคำม 
1. สภาพครอบครัวของชุมชน   
2. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทางเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมต่อนักเรียน 
3. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูล ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
   ของครูผู้สอน 
4. การใช้โปรแกรมเทคโนโลยีทั้งของครูและนักเรียนยังขาดประสิทธิภาพ 
5. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
6. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
7. พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
8. แนวปฏิบัติของรัฐทั้งระดับกระทรวง สพฐ. สพม. ที่มีต่อการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเอง 

 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารวิทยาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตาราง 

ตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน  
2562 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 
ผลกำร
พัฒนำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

1.1 ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผู้เรียน    

1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.23 +1 
2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

            แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.07 +1 

3.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 ร้อยละ 90.29 +1 
4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 ร้อยละ 90.29 +1 
5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 75 ร้อยละ 75.57 +1 
6.  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 ร้อยละ 91.85 +1 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.85 +1 
2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 ร้อยละ 79.54 - 1 
3.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 +1 
4.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 95 ร้อยละ 98.67 +1 
5.  ความกตัญญูกตเวที ร้อยละ 95 ร้อยละ 97 +1 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูร 

             สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 
ดีเลิศ ดีเลิศ +1 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 85 ร้อยละ 86 +1 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

             อย่างมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
             การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 75 -1 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 

             ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ร้อยละ 87 ร้อยละ 88.20 +1 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ  85 ร้อยละ 87.32 +1 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90 ร้อยละ 93 +1 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 97 ร้อยละ 97.16 +1 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

             การจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 +1 

ภำพรวม  ยอดเยี่ยม +1 
หมายเหตุ +1 หมายถึง ผลการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์/ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
             -1 หมายถึง ผลการพัฒนาต่ ากว่าเกณฑ์/ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
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มำตรฐำนที่ 1 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การคิดเชิงระบบ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ โดยเปิดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(Research and Knowledge Formation : IS) รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and 
Presentation : IS2)  และกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม  (Social Service Activity : IS3)   
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถจากการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ดังนี้ 
  2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งด้านวิชาการ การงาน
อาชีพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และด้านอ่ืน ๆ ด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” วิชาเลือกเสรี กิจกรรมชมรม
และกิจกรรม “1 ห้องเรียน 1 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์” 
  2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถโดยจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรม 
การแข่งขันทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 3. ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมอบหมายภาระงานที่ผู้เรียน
สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ แล้วน าเสนอด้วยความคิดด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร จึงจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา 
คณะครูร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกรายวิชา วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย  
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้หรือผลการเรียนรู้ เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมใน 
ชั้นเรียน มีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกสาขาวิชา ครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานวิทยฐานะ 
 มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมีการพัฒนา
หลักสูตรส าหรับห้องเรียนปกติ และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  – คณิตศาสตร์ (GIEFTED) ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  
ห้องเรียนพิเศษ English integrated study (EIS) และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โครงการ
แผนการเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  – คณิตศาสตร์ (GIEFTED) จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส) โดยเจ้าของภาษา 
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 จัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริม 
ระเบียบวินัย ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์   
 สถานศึกษาพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยก าหนดนโยบายวางแนวทาง 
ในการปฏิบัติ  ได้ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ได้แก่โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  และค่านิยม 12 ประการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรม
ประกวดมารยาทไทย กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ - 
วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ  กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กล่อมเกลาผู้เรียนให้มีจิตใจเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ปลูกฝังความเป็นลูกที่ดี  
ของพ่อแม่  เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โครงการ
บริหารกิจการนักเรียน โครงการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม
เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส  
กิจกรรมค่ายภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมวันตรุษจีน Christmas Day วันทานะบาตะ   
วันรักภาษาเกาหลี วันรักภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ฯลฯ สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรมเพ่ือให้ผู้เรียน
อยู่ในสังคมได้ 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี โครงการโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างความรอบรู้
สุขภาพ (คัดกรองเด็กภาวะอ้วน) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
และภายนอก กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล ฯลฯ สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์ 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีทักษะการท างานและมีความสามารถ
ท างานร่วมกันเป็นทีมตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีความสามารถในการอ่าน การคิด วิเคราะห์  
สังเคราะห์ ประเมินค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจ าวันเพ่ือการด ารงชีวิต มีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน  
ได้แก่ การมีสุขนิสัยที่ดี การดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ รักการออกก าลังกาย มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีสุขภาพดี ปลอดจากปัญหาสารเสพติดสิ่งมอมเมา เกม ความรุนแรง โรคภัย  
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เข้าร่วมกิจกรรมท าให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด้านกีฬา กิจกรรมทักษะ
ด้านทัศนศิลป์และนาฎศิลป์ ดนตรีไทย กล้าแสดงออกเห็นคุณค่าตนเอ  มีมนุษยสัมพันธ์ สามัคคี มีจิตสาธารณะ  
ให้เกียรติบุคคลอ่ืน นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ และร่วมแสดง
ความชื่นชมความส าเร็จของนักเรียนที่มีผลงานจากการแข่งขันจนได้รับรางวัล โดยด าเนินงานเป็นระบบตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ก าหนดผู้รับผิดชอบ ท าให้ด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 การด าเนินการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความกตัญญู  
เอ้ืออาทรต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม สามารถน าความรู้และ 
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ประสบการณไ์ปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากนั้นการที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) สามารถก าหนดเป้าหมาย
ในเรื่องที่ศึกษา สามารถคาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ศึกษา สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะศึกษา
ได้อย่างมีเหตุผล และสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การน าเสนอความคิดได้อย่างมีระบบและ
สร้างสรรค์ สามารถสร้างเป็นนวัตกรรมได้   
 2. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สามารถน าเสนอวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองมาสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ โดยการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ดังนี้  
  2.1 กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 
  2.2 กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยและต่างชาติ ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส กิจกรรมวันชาติเกาหลี กิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน เป็นต้น 
  2.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในและภายนอนโรงเรียน 
 3. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ น าเสนอความคิดด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองด้วย
การน าเสนอภาระงานท างานและภาระงานในรายวิชาต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น รูปเล่มรายงาน mind 
mapping นิทานการ์ตูน หนังสั้น วีดิโอ การ์ตูนหน้าเดียว และการแสดงในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น 

ตำรำง  ผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

ประเด็น ร้อยละ ระดับคุณภำพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  ยอดเย่ียม 
1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 80.23 ยอดเยี่ยม 
2.  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

            แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และแก้ปัญหา 
80.07 ดีเลิศ 

3.  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 90.29 ยอดเยี่ยม 
4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 90.29 ยอดเยี่ยม 
5.  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา 75.57 ดีเลิศ 
6.  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 91.85 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเย่ียม 
1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 92.85 ยอดเยี่ยม 
2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 92.00 ยอดเยี่ยม 
3.  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 95.00 ยอดเยี่ยม 
4.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 98.67 ยอดเยี่ยม 
5.  ความกตัญญูกตเวที 97.00 ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม ยอดเย่ียม 
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3. จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรู้ความสามรถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม  
เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์   
มีจิตใจที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด   
 2. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างชัดเจน โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  
ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 3. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ มีครูครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และทุกสาขาวิชา สอนตรงตามวิชาเอก จัดท าแผนการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญครบทุกรายวิชา จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้  
หรือผลการเรียนรู้ เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมจริง   
 4. สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
ห้องสืบค้น (Resource Center) และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และผู้ปกครองส่วนใหญ่พร้อมในการสนับสนุน
การศึกษาของบุตรหลาน   

4. จุดที่ควรพัฒนำ     
 1. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
ที่ 2 เพ่ิมเติม และทักษะการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น    
 2.  ควรส่งเสริมและพัฒนาความสามารถผู้ เรียนในการคิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
มีความสามารถ ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
ส่งเสริมการมีทักษะในการท างาน  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม   

3. ควรพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ด้วยวิธี
โครงงาน (Project Base Learning) 
 4. ควรน าผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางพัฒนา จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย (ม.3, ม.6) ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดเป้าหมายและแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
โรงเรียนได้ด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศที่เกี่ยวข้องร่วมกัน บทวนผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา โดยพิจารณาข้อมูลจาการการด าเนินงานของกลุ่มบริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานส านักงานงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการบริการและการผลิต โครงสร้างองค์กรและการจัดการ 
โครงสร้างภายใน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง  
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ก าหนดความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ทิศทางในการด าเนินงาน และ
กรอบเวลา เพ่ือใช้ประกอบในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี  
โดยก าหนดกรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายและ
โครงการ น าร่างแผลกลยุทธ์ที่ผ่านมากระบวนการกลั่นกรอง โดยตัวแทนครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน แล้ว
เสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสารวิทยา ผู้อ านวยการโรงเรียนประกาศใช้
แผนกลยุทธ์จากกระบวนการดังกล่าวท าให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 
ปีงบประมาณ 2559-2563 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือยึดเป็นแนวทางไปสู่ 
การปฏิบัติงานประจ าและงานกลยุทธ์ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน น าไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ 

  2. ผลกำรพัฒนำ 
วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นและ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ 

การมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
สอดคล้องกับการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหา  
โดยเน้นผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียรับทราบในการพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน 

การด าเนินพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง 
วิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียน 
การสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วยโดยโรงเรียน
มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสารวิทยา พุทธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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มีการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  
มีการรายงานประเมินการใช้หลักสูตร 

การพัฒนาครูและบุคลากร 
ที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนรู้และการพัฒนาส าหรับบุคลากรและ
ผู้บริหารโรงเรียน โดยวิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นจัดท า
โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและโครงการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถท างานอย่างเป็นระบบ 

การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ เรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อาคารสถานที่
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา สะอาด ปลอดภัย และมีการใช้พ้ืนที่ 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล  
สนามวอลเลย์บอล มีการปรับปรุงห้องน้ าของนักเรียนให้สะอาดสวยงาม 
ปลอดภัย และเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มีโรงอาหารที่สะอาดถูก
สุขอนามัย มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารประจ าปี 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและจัด 
การเรียนรู้ 

สถานศึกษามีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย  
ปลอดภัย ผ่านการเก็บข้อมูลตรวจสอบให้มีความถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้  
โรงเรียนมีการจัดระบบ Internet ให้สามารถใช้งานได้ทุกส านักงาน และ
ห้องปฏิบัติการและเชื่อมต่อกับภายนอกองค์กร เพื่อติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูล และระบบ LAN/internet เพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูล   
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารการอบรม สัมมนา ประกาศ  
ค าสั่ง ระเบียบและข้อปฏิบัติ หนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ทาง Website  
เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรู้การด าเนินงาน การตัดสินใจ 
ที่ส าคัญของผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร  ติดตามความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนและหน่วยการต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ และสร้างความผูกพันกับทุกคนในโรงเรียน   
มีระบบคอมพิวเตอร์ใช้ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน มีการพัฒนาการเรียน 
การสอนด้วยระบบ DLIT โดยใช้ Google App มีเว็บไซต์ของโรงเรียน 
สารวิทยาที่ใช้ระบบ Server  ของโรงเรียนเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
และสื่อสารกับประชาชน มีการพัฒนาระบบตรวจผลการเรียน online  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักเรียน และผู้ปกครอง 

 
3. จุดเด่น 
สถานศึกษามีการแบ่งบริหารโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา และความต้องการ มีการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพ่ือ
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีการบริหาร  
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผล
การด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
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ประจ าปีงบประมาณ ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนดีขึ้นจาการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ซ่ึงผลการประเมินทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย จ าแนกตามระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

 
4. จุดควรพัฒนำ 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. การปฏิบัติงานต้องประสานกับหลายฝ่ายทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอก ท าให้ 

การประสานงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า 
4. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. ควรมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. การจัดท าสารสนเทศ แผนปฏิบัติการต้องสนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตนควรมีส่วนร่วม ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
8. ครูอาวุโสในโรงเรียนมีน้อย ท าให้ครูรุ่นใหม่ยังไม่ทราบการปฏิบัติตัวตามวัฒนธรรมองค์กร 

 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
โรงเรียนสารวิทยา ด าเนินการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย  

การด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยการวิเคราะห์
มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีสื่อนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ มีโครงการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ และนิเทศการสอนภายใน มีกิจกรรมการเรียนรู้/ผลงานของผู้เรียน
ที่สะท้อนให้เห็นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากร ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศในกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน ตลอดจนใช้เทคนิควิธีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน เป็นเครื่องมือที่ท า
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และกระตุ้นการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  นอกจากนี้ยังมี
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การจัดป้ายนิเทศ ความรู้ภายในห้องเรียน เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
โดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการตั้งหัวข้อ วางแผนการจัดรูปแบบของป้ายนิเทศภายในห้องเรียนของตนเอง  

ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในเชิงบวกและมีความหลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ   
ผ่านกระบวนการ Active Learning ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ครูผู้สอนมีบุคลิกภาพความเป็นครูได้อย่างเหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดี  มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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 มีการนิเทศติดตามการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนจากครูผู้สอนทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและการประเมินผลที่เหมาะสม 
หลากหลายอย่างเป็นระบบและตามสภาพจริง สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ครูผู้สอนมีการก าหนดเกณฑ์ในการตรวจและประเมินใบงาน ชิ้นงาน ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน  มีการส่งเสริม
ความรู้และทักษะทุกด้านของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้พัฒนา
ตนเองจนได้รับรางวัลการแข่งขันประเภทต่าง ๆ 

มีการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอนและผู้ เกี่ยวข้อง  
โดยการจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดนิเทศการสอน 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
       จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูผู้สอนมีการจัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
และสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน เช่น Microsoft PowerPoint, Application : google classroom, 
Application : kahoot, Application : การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ  Vocabulary, overhead projector,  
สื่อวีดิทัศน์ ใน youtube เป็นต้น โดยการใช้สื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศของครูผู้สอนและบุคลากรโรงเรียน
สารวิทยา อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ นอกจากนี้โรงเรียนสารวิทยายังมีการจัดทัศนศึกษา และส่งเสริมให้โอกาส
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจนได้รับรางวัลมากมาย 
  ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทั้งการจัดตกแต่งในห้องเรียน มุมเสริมความรู้
ต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน มีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนและการปกครองชั้นเรียน  
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 ครูผู้สอนสามารถประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงมีขั้นตอนและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ตรวจและ
ประเมินใบงาน ชิ้นงาน ของผู้เรียนด้วยเกณฑ์ที่ก าหนดตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมสามารถ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
 ครูผู้สอนมีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80 ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
การนิเทศการสอนของโรงเรียนสารวิทยาผ่านกระบวนการนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 100  
 

วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 88.20 สูงกว่าค่าเป้าหมาย และพัฒนาสูงขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา 
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรูที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- มีการใช้สื่อ เทคโนโลย ีและสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น  
คิดเป็น ร้อยละ 87.32 
- นักเรียนมีความสนใจ และให้ความส าคัญในการจัดป้ายนิเทศ
ภายในห้องเรียนของตนเอง 

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ร้อยละ 93 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.96 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

1. ครูมีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนการสอน  
ทั้งด้านผู้เรียนและด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้  
และเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
2. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนโดยผ่านกระบวนการนิเทศ 

       3. จุดเด่น 
        1. ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด และส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

2. ครูผู้สอนน าสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3. ครูผู้สอนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน                      

       4. ป้ายนิเทศภายในห้องเรียน มีความสวยงามและน่าสนใจ 
5. ครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชาร่วมกันวางแนวทางการสื่อสารที่ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบ

ของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการประชุม อบรม  
6. มีการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ และจัดให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  
7. ครูผู้สอนมีการก าหนดเกณฑ์ในการตรวจและประเมินใบงาน ชิ้นงาน ของผู้ เรียนได้  

อย่างชัดเจน 
8. ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนโดยผ่านกระบวนการการนิเทศ  

       4. จุดควรพัฒนำ 
1. ครูผู้สอนควรมีการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
2. ควรมีการติดตามดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  เช่น

คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง หรือเครื่องโปรเจ็กเตอร์ ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  
       3. การจัดป้ายนิเทศมุมเสริมความรู้ภายในห้องเรียน มีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการออกแบบและ
ตกแต่ง 
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4. ควรมีเวลาให้ครูที่ปรึกษาได้มีโอกาสพบกับผู้ เรียนในความดูแลอย่างเต็มที่  เพ่ือเกิด 
การสื่อสารและมอบหมายงานแก่ผู้เรียน  

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผลจากการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนให้มากข้ึน  

6. ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น และน าผลที่ได้จาก
การตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาสร้างนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 

 
********************************** 
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งผลให้โรงเรียนสารวิทยา น าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มาเป็นกลไกที่ส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่ อง  
โดยยึดหลักการที่ส าคัญ ได้แก่ การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างาน และ
เป็นการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ประสบผล 
ส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน สรุปผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

 โรงเรียนสารวิทยา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย สะท้อนปัญหาและ 
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  

 ด้านคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีการพัฒนาของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ป รากฏผล
ประเมินในมาตรฐานที่ 1  

 ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษา    
มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและ  
การด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนิน 
งาน และปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริ บทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน 

 
จุดเด่น 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม เป็ นผู้มี
ความกตัญญูกตเวที  โดยผลการประเมินตนเองในรายการดังกล่าวอยู่ในระดับยอดเยี่ยมทุกรายการและสูงกว่า  
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 โรงเรียนสารวิทยาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและมี  
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ (System Approach) มีการจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้น
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด  
ร่มรื่น สวยงามและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกรายวิชา มีกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ 
ทุกสาขาวิชา ครูมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ และครูผู้สอนทั้งหมดมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยผ่าน
กระบวนการนิเทศ 
 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
- ทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 
เพ่ิมเติม รวมทั้งทักษะการคิดค านวณอย่าง
เป็นระบบ 

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ ท าความเข้าใจ 
มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและการประเมินผลของครูให้สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นของนักเรียน 
- พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด   
 ค านวณ   

- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา   

- พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด   
- ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงาน (Project 
Base Learning)   

- สัมฤทธิ์ทางการเรียน - วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ปีการศึกษา 2562 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องก าหนดเป้าหมายและ

แนวทางพัฒนา 
- จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ม.3 ,ม.6)  
- ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
- ด าเนินการเช่นเดียวกับการเตรียมความพร้อมในการ

ทดสอบระดับชาติ  
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จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

- งานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มห้องเรียนปกติ  
กลุ่มห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนต่าง ๆ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
- ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนให้
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นระบบ 

- ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของครู - ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 
- ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน กระบวนการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- สรุปการด าเนินงานเพ่ือสร้างรูปแบบในการด าเนินการ
ในปีการศึกษาต่อไป 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

- จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ Hardware Software People 
ware และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
- การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

- ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

- การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ในการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

- การให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง 

- ใช้กระบวนการนิเทศด้วยวิธีที่หลากหลาย 
- จัดท าแบบสอบถามข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
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แนวทำงพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
       จากการวิเคราะห์ผลการประเมินการกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท าให้โรงเรียน มี
แนวในการพัฒนาการศึกษาในอนาคต โดยก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ในปีการศึกษา
ต่อไปดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนสารวิทยา มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดดี ผู้เรียนมีคุณธรรม 
มีจิตสาธารณะ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
2. พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีเป็นเลิศ มีศักยภาพในการแข่งขัน 
 2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที ่21 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ 
Thailand 4.0 
 
3. ยุทธศำสตร์ (Strategies)  
 1. พัฒนาผู้ เรียนให้มี เป็นเลิศ มีคุณภาพระดับสากล มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีทักษะ  
      ในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 
4. เป้ำประสงค์ (Goals) 
 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ ๑๐  
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ มีศักยภาพในการแข่งขันและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสาร ๒ ภาษา, ก้าวหน้าทางความคิด, ผลิตงาน 
     อย่างสร้างสรรค์, ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก) 
 5. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ผู้เรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 7. ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) 
 8. ครูมีทักษะการสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy)  
 9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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 10. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงระบบ (System Approach) 
 11. โรงเรียนน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร  
        สถานศึกษา 
 12. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติและการบริหารจัดการ  
        อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
 1. ด้านนโยบายของรัฐบาลไม่มีความแน่นอน ส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยน  
บ่อยครั้ง การท างานไม่เป็นระบบ และไม่ต่อเนื่อง 
 2. ด้านการพัฒนาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบที่ยังไม่มีมาตรฐาน หน่วยงานต้นสังกัด
จัดกิจกรรมพัฒนาด้านเทคนิคการสอนของครูให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง ผู้ ปกครองมี
เวลาในการดูแลบุตรหลานน้อยลง ส่งผลให้นักเรียนให้ความส าคัญกับสื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนและพฤติกรรม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ประกาศโรงเรียนสารวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 ค ารับรองเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


