
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 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 
 
 
 
                         (นายนโรดม นรินทร์รัมย์) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนสำรวิทยำ  

********************************************* 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสารวิทยา ฉบับนี้ 
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในที่น าเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามยุทธศาสตร์                    
การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้บริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน  
การจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 
                                                                                          

 
                (ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล) 
             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 
 เขตพื้นทีก่ำรศึกษำ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 เปิดสอนระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 เขตพื้นที่บริกำร  เขตจตุจักร แขวงเสนานิคม (ทั้งแขวง)   
 ไปทางทิศใต้ของถนนพหลโยธินฝั่งซ้าย ตลอดซอยพหลโยธิน 32 เลี้ยวซ้าย ฝั่งซ้าย ตลอดแนวไปจนถึง
คลองลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายเลียบไปตามแนวคลองลาดพร้าวฝั่งซ้ายมือไปจนถึงสะพานบางบัวเลี้ยวซ้ายเข้าถนน
พหลโยธินฝั่งซ้ายตลอดแนวไปจนถึงโรงเรียนสารวิทยาเขตหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน (บางส่วน) เริ่มต้นที่ซอย
วิภาวดี 54  
 ตลอดแนวฝั่งขวาทั้งหมดขึ้นไปทางทิศเหนือถึงแยกหลักสี่  เลี้ยวขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะถึงสะพานข้าม
คลองถนน (ฝั่งขวา) เลียบตามแนวคลองถนนฝั่งขวามาบรรจบที่คลองบางบัวตรงสะพานบางบัว เขตบางเขน           
แขวงอนุสาวรีย์ (บางส่วน) เริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองถนน  (ถนนแจ้งวัฒนะ) 
 ตลอดแนวถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขวาทั้งหมดไปจนถึงอนุสาวรีย์ พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เข้าถนนรามอินทราฝั่ง
ขวาตลอดแนวไปจนถึงทางแยกเข้าถนนลาดปลาเค้าตลอดแนวไปจนถึงคลองหลุ่มไผ่ 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 
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 
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 ปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ขยายการรับนักเรียนจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได้
รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลและอนุญาตให้เป็นหน่วยสมทบสอบ และท าการสอบไล่ได้เองทุกชั้ น
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     
 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 

สีประจ ำโรงเรียน  เขียว-ขาว 

ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน ดอกสาละ 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทย์ฯ 

ผู้บริจำคที่ดิน 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 
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    ตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อ 
    การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
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 
   ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 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 นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 
2.2 ชื่อรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

2.2.1 นางสุรีรัตน์  สะสุนทร    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
2.2.2 นางสาวศรประภา  สิริภัทรวิช รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
2.2.3 นางทยิดา  ตั้งตระกูล รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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3. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 3.1) จ ำแนกครูและบุคลำกรตำมเพศ และระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

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 35 102 137 - 95 41 1 137 
ครูอัตราจ้าง 1 3 4 - 4 - - 4 
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง 4 15 19 - 19 - - 19 
ลูกจ้างประจ า 2 1 3 3 - - - 3 
ลูกจ้างชั่วคราว 8 10 18 18 - - - 18 

รวม 51 134 185 21 118 44 2 185 
 

 3.2) จ าแนกครูตามกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้/กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

จ ำนวน 
(คน) 

วุฒิทำงกำรศึกษำ วิทยฐำนะ พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำ
จ้ำง ป.ตรี ป.

โท 
ป.
เอก 

ครู
ผู้ช่วย 

คศ.
1 

คศ.
2 

คศ.3 

ผู้อ านวยการ 1 - 1 - - - - 1 - - 
รองผู้อ านวยการ 3 - 2 1 - - 1 2 - - 
ภาษาไทย 15 9 6 - 1 7 7 - -  
คณิตศาสตร์ 23 14 8 1 1 10 12 - - - 
วิทยาศาสตร์ 28 19 9 - 5 11 8 2 - 2 
สังคมศึกษาฯ 15 11 4 - 2 7 4 1 1 - 
สุขศึกษาฯ 10 7 3 - 2 3 3 - - 2 
ศิลปะ 10 7 3 - - 8 - 1 - 1 
การงานอาชีพฯ 6 3 3 - 4 - 1 1 - - 
ภาษาต่างประเทศ 30 27 3 - 2 17 10 1 - - 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/แนะแนว 

5 3 2 - - 3 - 2 - - 

รวม 146 100 44 2 17 66 46 11 1 5 
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4. ข้อมูลนักเรียน 
 ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 (ข้อมูลจาก DMC 2019) 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

ม.1 12 222 279 501 
ม.2 12 220 282 502 
ม.3 12 191 260 451 
รวม ม.ต้น 36 633 821 1454 
ม.4 13 211 312 523 
ม.5 12 205 282 487 
ม.6 12 162 264 426 
รวม ม.ปลำย 37 578 858 1,436 
รวมทั้งหมด 73 1,211 1,679 2,890 

 
5. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

โรงเรียนสำรวิทยำ 
แบบสรุปผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 1-6 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

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 4595 371 333 417 562 629 718 1416 3325 72.36 176 0 6 112 2.44 2.87 

คณิตศาสตร์ 5421 805 535 742 703 794 587 989 3073 56.69 252 0 8 287 5.29 2.44 

วิทยาศาสตร์ 9949 533 492 847 1108 1469 1601 3679 7857 78.97 204 0 6 68 0.68 3.06 

สังคมศึกษาฯ 7215 188 161 309 479 795 976 4180 6430 89.12 121 0 1 126 1.75 3.43 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5882 85 64 102 137 238 415 4781 5571 94.71 55 0 1 59 1.00 3.74 

ศิลปะ 4544 247 187 288 393 570 677 2025 3665 80.66 153 0 1 54 1.19 3.14 

การงานอาชีพ 3112 84 85 122 164 311 443 1859 2777 89.24 40 0 3 76 2.44 3.47 

ภาษาอังกฤษ 6450 575 458 624 763 868 898 2051 4580 71.01 201 0 6 229 3.55 2.85 

ภาษาจีน  540 16 23 31 58 63 68 267 456 84.44 12 0 1 1 0.19 3.25 

ภาษาญ่ีปุ่น  221 28 13 10 16 29 30 61 136 61.54 34 0 0 2 0.90 2.46 

เกาหลี  306 0 0 1 11 46 70 178 305 99.67 0 0 0 0 0.00 3.67 

ภาษาฝรั่งเศส  163 25 29 12 21 16 15 39 91 55.83 5 0 1 17 10.43 2.46 

รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 48398 2957 2380 3505 4415 5828 6498 21525 38266 79.07 1253 0 34 1287 2.66 3.12 

คิดเป็นร้อยละ   6.11 4.92 7.24 9.12 12.04 13.43 44.47 79.07   2.59 0.00 0.07 2.66     
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โรงเรียนสำรวิทยำ 
แบบสรุปผลกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 1-6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

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 4630 357 241 326 421 595 616 1690 3322 71.75 357 0 26 181 3.91 2.83 

คณิตศาสตร์ 5426 497 392 653 641 670 681 1481 3473 64.01 402 0 7 498 9.18 2.64 

วิทยาศาสตร์ 9976 461 355 634 737 1186 1463 4832 8218 82.38 297 0 8 141 1.41 3.22 

สังคมศึกษาฯ 8061 233 165 281 366 806 870 5054 7096 88.03 281 0 0 238 2.95 3.43 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5883 122 100 146 157 311 366 4077 4911 83.48 78 0 3 119 2.02 3.31 

ศิลปะ 4542 252 186 307 327 571 549 1983 3430 75.52 363 0 3 134 2.95 2.98 

การงานอาชีพ 3113 102 74 139 181 296 328 1890 2695 86.57 99 0 4 129 4.14 3.39 

ภาษาอังกฤษ 6451 325 280 465 552 773 995 2687 5007 77.62 369 0 4 397 6.15 3.04 

ภาษาจีน  538 28 17 25 45 70 62 265 442 82.16 26 0 0 11 2.04 3.17 

ภาษาญ่ีปุ่น  220 16 11 13 26 27 29 75 157 71.36 22 0 1 21 9.55 2.75 

เกาหลี  303 3 2 17 29 48 73 129 279 92.08 0 0 2 0 0.00 3.39 

ภาษาฝรั่งเศส  163 27 13 17 20 26 12 39 97 59.51 9 0 0 17 10.43 2.49 

รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 49306 2423 1836 3023 3502 5379 6044 24202 39127 79.36 2303 0 58 1886 3.83 3.12 

คิดเป็นร้อยละ   4.91 3.72 6.13 7.10 10.91 12.26 49.09 79.36   4.67 0.00 0.12 4.79     
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กำรเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ภำคเรียนที่ 1 และภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
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ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
ภาษาไทย 72.36 71.75 
คณิตศาสตร ์ 56.69 64.01 
วิทยาศาสตร ์ 78.97 82.38 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 89.12 88.03 
สุขศึกษาและพลศึกษา 94.71 83.48 
ศิลปะ 80.66 75.52 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 89.24 86.57 
ภาษาต่างประเทศ 74.50 76.54 
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กำรเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสำรวิทยำที่มีระดับผลกำรเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
ของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ปีกำรศึกษำ  2561  2562  และ 2563 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ  2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ  2563 

ภาษาไทย 73.18 74.04 72.06 
คณิตศาสตร์ 47.66 49.22 60.35 
วิทยาศาสตร์ 64.82 73.81 80.68 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 82.34 86.76 88.57 
สุขศึกษาและพลศึกษา 87.85 91.81 89.10 
ศิลปะ 78.62 76.43 78.09 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 82.62 81.34 87.90 
ภาษาต่างประเทศ 60.89 66.13 75.52 
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6. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 
  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 66.53 33.42 33.70 48.39 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2 61.79 34.22 34.52 46.14 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 54.04 34.32 39.04 39.37 39.97 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2 50.44 31.73 36.46 38.48 37.28 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
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ผลเปรียบเทียบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2561-2563 

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

2561 65.17 39.61 39.63 37.23 

2562 64.87 35.94 31.85 43.89 

2563 66.53 33.42 33.70 48.39 
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ผลเปรียบเทียบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2561-2563 

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 

2561 57.43 45.38 34.27 40.45 45.29 

2562 52.13 36.61 32.30 41.17 40.32 

2563 54.04 34.32 39.04 39.37 39.97 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 

ระดับ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ รวม 5 วิชำ 

ม.3 83.54 64.56 58.06   78.71 71.22 

ม.6 75.43 60.10 64.23 68.78 72.75 68.26 

รวม 79.49 62.33 61.15 68.78 75.73 69.49 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
ที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561-2563 

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ รวม 5 วิชำ 

2561 75.51 64.54 57.14 65.82 65.75 

2562 77.08 66.13 55.58 69.98 67.19 

2563 83.54 64.56 58.06 78.71 71.22 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561-2563 

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ รวม 5 วิชำ 

2561 78.92 64.81 62.37 74.00 78.11 71.64 

2562 77.75 62.68 58.19 79.02 75.12 70.55 

2563 75.43 60.10 64.23 68.78 72.75 68.26 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561-2563 

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ รวม 5 วิชำ 

2561 77.22 64.68 59.76 75.00 71.97 69.73 

2562 77.42 64.41 56.89 79.02 72.55 70.06 

2563 79.49 62.33 61.15 68.78 75.73 69.49 
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9. สรุปกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  
 1) ห้องสมุด 
        - มีขนาด 720 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 48,136 เล่ม 
        - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ GP 
        - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน จ านวน 3,334 คน 
      จ านวนนักเรียนที่ใช้บริการ เฉลี่ย  19  คน/วัน 
    จ านวนครูที่ใช้บริการ เฉลี่ย   1  คน/วัน 
    บุคคลภายนอก เฉลี่ย   1 คน/วัน 
     รวมจ านวนนักเรียน คร-ูอาจารย์ และบุคคลภายนอกท่ีใช้บริการเฉลี่ย 21 คน/วัน 

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 
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่ครูทั้งบริเวณโรงเรียน 
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียนทั้งบริเวณโรงเรียน 
 
10. ข้อมูลงบประมำณ  ปีกำรศึกษำ 2563 

งบประมาณ (รับ – จ่าย) 
รำยรับ จ ำนวน / บำท รำยจ่ำย จ ำนวน / บำท 

เงินงบประมาณ 49,615,570.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน – ค่าจ้าง 49,615,570.00 
เงินนอกงบประมาณ 44,899,243.42 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 42,242,703.09 

รวมรำยรับ 94,514,813.42 รวมรำยจ่ำย 91,858,273.09 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ   52.50    ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   47.50   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
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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 
 ผู้ปกครองมีรายได้เพียงพอที่จะส่งเสริมสนับสนนุการระดมทรพัยากรและการศึกษาของนักเรยีน 
 พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
 การคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง มีรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจ าทาง 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเอง 
 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสารวิทยาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตาราง 
 

ตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มำตรฐำน  
ปีกำรศึกษำ 2563 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 
ผลกำร
พัฒนำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.16 +1 
2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

            แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.03 +1 

3.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 85 ร้อยละ 97.38 +1 
4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.02 +1 
5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 75 ร้อยละ 79.30 +1 
6.  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.83 +1 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90 ร้อยละ 96.5 +1 
2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 ร้อยละ 97.76 +1 
3.  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 +1 
4.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 +1 
5.  ความกตัญญูกตเวที ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 +1 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

             สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ ดีเลิศ +1 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 +1 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

             อย่างมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
             การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90.2 +1 

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

             ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ร้อยละ 87 ร้อยละ 94.11 +1 

 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 87 ร้อยละ 100 +1 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 +1 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 97 ร้อยละ 97.14 +1 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

             การจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 +1 

ภำพรวม  ยอดเยี่ยม +1 
หมายเหตุ +1 หมายถึง ผลการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์/ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
             -1 หมายถึง ผลการพัฒนาต่ ากว่าเกณฑ์/ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
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มำตรฐำนที่ 1 
ระดับคุณภำพ :  
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ดังนี้ 
 1. การพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย โรงเรียนได้มีการก าหนดชั่วโมง  
ในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความภาษาไทยในทุกภาคเรียน โดยได้บูรณาการ 
ในชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และนอกเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 อ่านหนังสือ
ที่ตนสนใจในชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ แล้วน าเสนอสาระส าคัญแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน อีกทั้งยัง
ศึกษายังแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดโรงเรียน และหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  
ที่นักเรียนสามารถเข้ามาใช้บริการในการอ่าน และยืมกลับไปเพ่ืออ่านนอกเวลาได้ แล้วเขียนบันทึกลงในสมุด
บันทึกรักการอ่านด้วยลายมือตนเอง มีการตรวจประเมินโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของผู้ เรียนด้วยชุดแบบฝึก  
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมคลินิกหมอภาษาแก้ปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ในรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเป็นผู้ประเมินและให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล  

การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาทักษะทางการพูด 
อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีการบูรณาการ
พัฒนาทักษะทางการพูด อ่าน และ เขียน เช่น กิจกรรมการจับคู่สนทนา และการใช้บทบาทสมมุติในการฝึกพูด
ภาษาอังกฤษ การตอบค าถามจากแบบฝึกหัด และเขียนเรียงความแบบสั้นเพ่ือฝึกทักษะการเขียนตลอดจน 
การน าเสนอหน้าชั้นเรียนซึ่งท าให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านและพูดซึ่งปรากฏในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 รายวิชา Reading and Writing Skills ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 
รายวิชา Successful Reading and Writing ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งก าหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาแล้ว นอกจากนี้แล้วครูเจ้าของภาษา (English Native Speaker) ยังได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เสริมทักษะเหล่านี้อย่างหลากหลายอีกด้วย  เช่น ครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา (English Native 
Speaker) ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี  
มีการจัดชมรมที่มีการส่งเสริมทักษะทางการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เช่น ชมรมภาษาอังกฤษสนุกสนาน 
(Edutainment) ซึ่งให้นักเรียนรับชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษจากสื่อ YouTube และ สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ พร้อม
ทั้งฝึกให้นักเรียนได้เขียนวิจารณ์และสรุปเนื้อหาพร้อมข้อคิดที่ได้จากเรื่องเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอหน้าชั้น
เรียน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือสนับสนุนเทคนิคใหม่  ๆ ในการจัดการเรียน 
การสอน เช่น การใช้โปรแกรม PowerPoint และ การใช้โปรแกรม Kahoot เป็นต้น ชมรม English Karaoke 
ให้นักเรียนเลือกเพลงภาษาอังกฤษตามความสนใจ ฝึกซ้อมโดยได้รับค าชี้แนะจากครูที่ปรึกษาชมรมและน ามา
ร้องในคาบชมรม เสริมแรงทางบวกจากครูที่ปรึกษาชมรมและเพ่ือนสมาชิก ท าให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกใน  
การแสดงทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนและให้นักเรียนมีความรัก 
ในภาษาอังกฤษมากขึ้น ชมรม Disney Fantasy ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการฟัง
และเพ่ิมคลังค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยจดบันทึกค าศัพท์และ  part of speech ของค าศัพท์ พร้อมระบุ
ความหมายโดยนักเรียนสามารถเลือกฟังหรืออ่านจากเอกสารภาษาอังกฤษได้ตามความชอบและสนใจ ซึ่งครู  
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ที่ปรึกษาชมรมมีหน้าที่คอยให้ให้ค าปรึกษาระหว่างการท างาน เป็นต้น มีเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่มีเนื้อหา
เพ่ิมเติมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งการเรียนรู้
ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น ต าราจากต่างประเทศ และ สื่อการเรียนรู้อื่น ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ โรงเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณของผู้เรียน
โดยก าหนดในรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยเน้นให้ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะ 
การอธิบายปากเปล่า จากการคิดค านวณตามเนื้อหาสาระของแต่ละระดับชั้น มีการจัดโครงการที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดค านวณตามศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมเจียระไนเพชร เจียระไนพลอย ในรูปแบบ
ออนไลน์โดยผ่านการเรียนรู้ในช่องทางของ G-Suite for education และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเพ่ิมเติมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับ
ปรับปรุง 2560 โดยรวบรวมเนื้อหาจากการทดสอบทางสถาบันต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเทคนิคในการคิดค านวณที่ซับซ้อนและหลากหลายให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดรวบยอดมากขึ้น 

มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
แก้ปัญหาการคิดค านวณของนักเรียนที่ไม่คล่องในทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมทักษะการคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์  
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ 
สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ โดยเปิดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมทั้ง
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  
(Research and Knowledge Formation : IS) รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and 
Presentation : IS2) กิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity : IS3) และการจัด
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านและคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนา
ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถจากการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ดังนี้ 
  2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งด้านวิชาการ การงานอาชีพ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และด้านอ่ืน ๆ ด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” วิชาเลือกเสรี กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมที่มุ่งเน้น ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ท าให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้ งด้านการเรียนและการรู้จักตนเอง
สามารถประยุกต์ความรู้ใช้แก้ปัญหา สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสม มีทักษะ ในการด าเนินชีวิต และ
ประกอบอาชีพอย่างมีความสุข เป็นพลโลกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม จัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนรู้จัก
และเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของวิชาต่าง ๆ และ
สามารถวางแผนการเรียน และค้นหาความถนัดของตนเองได้ตรงศักยภาพ สามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
รับรู้ เกี่ยวกับโลกอาชีพ ตัดสินใจ วางแผนด้านอาชีพ  เตรียมตัวและพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีทักษะ 
ในการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นกิจกรรมการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน ส่งเสริมภาวะผู้น า ใช้กระบวนการที่มุ่งให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง  ทักษะด้านการสร้างสรรค์  
สร้างนวัตกรรม มุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นพบตนเอง ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพปรับตัวคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ 
21 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีเป้าหมายในชีวิต ในการวางแผนอนาคต ในการศึกษาต่อ
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และการประกอบอาชีพ เช่น กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อของระดับ ม .3 และ ม.6 กิจกรรมทัศนศึกษา
มหาวิทยาลัย นิทรรศการการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ กิจกรรมพ่ีพบน้อง ปีการศึกษา 2563 เนื่องจาก
สถานการณ์ โควิด- 19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ ครูผู้สอนมีการน าชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือที่จะช่วยกันระดมความคิด วิธีการสอน กิจกรรม ที่มีความ
หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนและค้นหาความถนัดของตนเองได้ตรงศักยภาพ และ
มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพในระดับท่ีสูงขึ้นและเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน 

2.2 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถโดยจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรม 
การแข่งขันทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
 3. ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมอบหมายภาระงานที่ผู้เรียน
สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ แล้วน าเสนอด้วยความคิดด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนท่ามกลางสภาพสังคมยุค Thailand 4.0 ให้
สามารถปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วม กันบนความแตกต่างและหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอัน พึง
ประสงค์และมีทักษะในศตวรรษที่  21 โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การใช้กระบวนการ  
การเรียนรู้เชิงประจักษ์ การจ าลองสังคมโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน   
จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างและหลากหลาย 
จากกิจกรรมกีฬา คนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้เรียนจะต้องฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  ฝึกการท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม โดยมีบทบาทที่แตกต่างกันทั้งการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ผู้เรียนเรียนรู้  ความเป็นพลเมืองดี 
และยอมรับเสียงข้างมากตามวิถีประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งประธาน นักเรียนและการเลือกตั้งประธานคณะสี 
การปลูกฝังคุณธรรมตามหลักศาสนา คณะครูร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
จัดท าแผนการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกรายวิชา วัดและประเมินผลด้วย
เครื่องมือที่หลากหลาย  สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้หรือผลการเรียนรู้ เน้นการประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและพฤติกรรมในชั้นเรียน มีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกสาขาวิชา ครูมีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมีการพัฒนา
หลักสูตรส าหรับห้องเรียนปกติ และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ห้องเรียน
พิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GIEFTED) ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  ห้องเรียนพิเศษ 
English integrated study (EIS) และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ (GIEFTED) ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลี ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น 
ห้องเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
โดยเจ้าของภาษา 
 จัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริม 
ระเบียบวินัย ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์   
 สถานศึกษาพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยก าหนดนโยบายวางแนวทาง 
ในการปฏิบัติได้ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ได้แก่โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง -
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 
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พรรษา พระบาทสมเด็จพระพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งานพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร งานพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมเหล่านี้เป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที  
รู้ เข้าใจและปฏิบัติตนเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สนับสนุนให้นักเรียนรักและกตัญญู
ต่อครอบครัว ต่อผู้มีพระคุณ ปลูกฝังความเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และรักโรงเรียน ได้เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบของประชาธิปไตยสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติ
บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีได้ 
 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) การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทต่าง ๆ มีอุปกรณ์กีฬาให้ยืมเพ่ือใช้ใน
การออกก าลังกายและมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกระดับชั้นทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีสถานที่เอ้ือต่อการออกก าลังกาย ส่งเสริมผู้เรียนด้านลักษณะจิตสังคม มีการให้
ผู้เรียนท าแบบประเมินตนเองด้านจิตใจและอารมณ์ อีกทั้งยังมีการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเพ่ือบรรเทาปัญหา
ด้านอารมณ์และสุขภาพจิต มีการติดตามผลและการประเมินซ้ า เพ่ือสังเกตพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงให้
เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้นอีกด้วย  

 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีทักษะการท างานและมีความสามารถ
ท างานร่วมกันเป็นทีมตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีความสามารถในการอ่าน การคิด วิเคราะห์  
สังเคราะห์ ประเมินค่า มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย สามารถอ่านจับใจความ คิดวิเคราะห์ เรียงล าดับ
เชื่อมโยงเหตุการณ์ บอกความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ เขียนแสดงความรู้ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ชัดเจน
สมบูรณ์ อ่านออกเสียงภาษาไทยได้ชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีดี สามารถ
จับใจความส าคัญของเนื้อหาที่อ่านได้ทั้งหมด เขียนสะกดค าศัพท์และใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง เลือกใช้
ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างประโยคได้ถูกต้อง มีการพูดเสนอแนวคิดและความคิดเห็นของตนเอง แสดงข้อมูล
ประกอบ ใช้ภาษาในการสื่อความได้ชัดเจนเหมาะสม มีการล าดับความต่อเนื่อง สามารถสื่อสารได้ตรงประเด็น 
และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน/ชิ้นงาน มีทักษะในการคิดค านวณ ผู้เรียนมีความสามารถในการน า
จ านวนตัวเลขมาสัมพันธ์กัน โดยผู้เรียนน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ความคิดรวบยอด และยุทธ์วิธี
ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการคิดค านวณ สามารถท าได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า และถูกต้อง  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจ าวันเพ่ือการด ารงชีวิต มีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน   
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 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการท างานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ 
พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการท างานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได ้
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี รู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง
เพ่ือการพัฒนาและการใช้ศักยภาพในการด าเนินชีวิต ทั้งในเรื่องครอบครัว การเรียน การท างาน และการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในชีวิตประจ าวัน  ได้แก่ การมี
สุขนิสัยที่ดี การดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ รักการออกก าลังกาย มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ มีสุขภาพดี ปลอดจากปัญหาสารเสพติดสิ่งมอมเมา เกม ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ เข้าร่วมกิจกรรมท าให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด้านกีฬา กิจกรรมทักษะด้านทัศนศิลป์
และนาฎศิลป์ ดนตรีไทย กล้าแสดงออกเห็นคุณค่าตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ สามัคคี มีจิตสาธารณะ  ให้เกียรติ
บุคคลอ่ืน นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ และร่วมแสดงความชื่นชม
ความส าเร็จของนักเรียนที่มีผลงานจากการแข่งขันจนได้รับรางวัล ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  โดยด าเนินงานเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ท าให้ด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 การด าเนินการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความกตัญญู  
เอ้ืออาทรต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม สามารถ
ปรับตัวและปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน ให้ค าแนะน าแก่
ผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดีในการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย สามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคลทั้งต้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี สามารถน าความรู้และ
ประสบการณไ์ปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนา สามารถ
แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม สร้างชิ้นงานและ
น าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยความภาคภูมิใจ  
 นอกจากนั้นการที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) สามารถก าหนดเป้าหมายใน
เรื่องที่ศึกษา สามารถคาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ศึกษา สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะศึกษาได้
อย่างมีเหตุผล และสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การน าเสนอความคิดได้อย่างมีระบบและ
สร้างสรรค ์สามารถสร้างเป็นนวัตกรรมได้   
 2. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สามารถน าเสนอวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองมาสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ โดยการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ดังนี้  
  2.1 กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 
  2.2 กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยและต่างชาติ ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู 
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่
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แห่งชาติ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งานพิธีน้อมร าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
งานพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส 
กิจกรรมวันชาติเกาหลี กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น 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   
1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.16 
2.  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

            แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และแก้ปัญหา 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.03 

3.  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ร้อยละ 85 ร้อยละ 97.38 
4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.02 
5.  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา ร้อยละ 75 ร้อยละ 79.30 
6.  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.83 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90 ร้อยละ 96.5 
2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 ร้อยละ 97.76 
3.  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
4.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 

5.  ความกตัญญูกตเวที ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 
ภาพรวม ยอดเย่ียม 

 
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   
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 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. ควรกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกหมอภาษาแก้ปัญหาอ่านไม่คล่องเขียน  

ไม่คล่องเพ่ือแก้ปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องให้มากขึ้น 
2. ควรกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าใช้บริการห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีต าราและข้อมูลเกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษอย่างมากมาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น  
3. ควรกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเจียระไน

เพชร เจียระไนพลอย เพ่ือแก้ปัญหาการคิดค านวณให้มากข้ึน 

4. ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย 
5. ควรมีการกระตุ้นให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา (English 

Native Speaker) ได้จัดกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการเขียนในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้น  เช่น 
การเขียนบันทึกการอ่านจากสื่อหรือหนังสือภาษาอังกฤษ เพ่ือฝึกทักษะการเขียนและการสรุปความเป็น
ภาษาอังกฤษที่ดียิ่งข้ึน 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

 สถานศึกษาได้ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา โดยพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) วิเคราะห์มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มีการวางแผนการจัดการศึกษาด าเนินวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนทั้งสภาพแวดล้อมภายใน (2S3M) คือ ด้านการบริการและผลผลิต โครงสร้างองค์กรและการจัดการ  
โครงสร้างภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) คือ ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง 
เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และประเมินสภาพปัญหาปัจจุบัน ส ารวจความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ทิศทางในการด าเนินงานและกรอบเวลา เพ่ือใช้
ประกอบในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แล้วจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี โดยก าหนดกรอบ  
กลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายและโครงการ น าร่างแผน
กลยุทธ์ที่ผ่านมา กระบวนการกลั่นกรองโดยตัวแทนครูและบุคลากร สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า และ
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ชุมชน เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสารวิทยา ผู้อ านวยการโรงเรียน
ประกาศใช้แผนกลยุทธ์ จากกระบวนการดังกล่าวท าให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา  
ปีงบประมาณ 2559-2563 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือยืดเป็นแนวทางไปสู่การ
ปฏิบัติงานประจ าและงานกลยุทธ์ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผล
การด าเนินงาน น าไปวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนา ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
  
 2. ผลกำรพัฒนำ 
 2.1 สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาของสถานศึกษาฯ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทางปฏิรูปตามแนวการศึกษาชาติ 
 2.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา โดยผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบในการพัฒนา
และมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน 
 2.3 สถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน 
เน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านเชื่องโยงวิถีชีวิตจริง โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียน น าไปสู่การปฏิบัติ โดยครูน าไปจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  
ระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการวัดและการประเมินผล มีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างหลากหลาย และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้อง
กับความต้องการและความสนใจในปัจจุบัน รวมทั้งมีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ส าหรับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียน โดยวิเคราะห์หาความต้องการและความจ าเป็น จัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ สามารถ  
น าความรู้ที่จากการพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผู้เรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถท างานอย่างเป็นระบบ  
 2.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อาคารสถานที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา  
สะอาด ปลอดภัย และมีพ้ืนที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สนาม
วอลเลย์บอล มีการปรับปรุงห้องน้ านักเรียนให้สะอาด สวยงาม และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและ
ผู้ใช้บริการ มีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีการตรวจคุณภาพอาหารประจ าปี 
 2.6 สถานศึกษามีการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน โดยมีการด าเนินการให้ครอบคลุม
ทันสมัย และพร้อมใช้งาน โดยจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการท างานแก่ส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยมีจ านวนครบถ้วนเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
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3. จุดเด่น 
ผู้บริหารมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน มีการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพ่ือ

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบติตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดงานโดยเน้น
การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีหัวหน้าฝ่ายท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานทั้ง 2 แบบ  
โรงเรียนได้ก าหนดบทบาทหน้าที่การด าเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดการและปรับปรุงระบบงานโดยใช้แนวทางการบริหารจัดดารเรียนรู้เพื่อให้บุคลากร
ของโรงเรียนได้ร่วมกันด าเนินงานโดยบรรลุผลตามแผนพัฒนาการศึกษา และมีการบริหารการจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการด าเนินตาม
โครงการและกิจกรรม เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี สถานศึกษา  
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรเน้น
ความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจในปัจจุบัน ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนดีขื้น จากกรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ซึ่งผลการประเมินในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามระดับพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
4. จุดควรพัฒนำ 

 1. การปฏิบัติงานต้องประสานกับหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ท าให้การประสานงานขาด
ความคล่องตัวและล่าช้า 
 2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ระบบเบิกจ่ายมีหลายขั้นตอน ท าให้เกิดความล่าช้า 
 4. งบประมาณท่ีได้รับในการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 5. ควรส ารวจและความต้องการของครูเก่ียวกับการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ  
 6. ครูและบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วม ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ   
 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้รูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา 2563 มีการจัดการเรียนในรูปแบบ  Onsite 50% 
และรูปแบบ Online 50%  มีผลท าให้ครูผู้สอนและผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับตัว ส าหรับการเตรียมสอน
และการเตรียมความพร้อมในการเรียน มีการด าเนินงาน กิจกรรมอย่างหลากหลาย จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงโดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดให้ครูผู้สอน
ทุกรายวิชา ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริงโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวกใช้การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
มีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้   มีโครงการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้และนิเทศการสอนภายใน  
มีกิจกรรมการเรียนรู้และผลงานของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทั้งการจัดตกแต่งห้องเรียน จัดที่นั่ง ดูแลความสะอาด  
มีป้ายสารสนเทศ ป้ายนิทรรศการความร ู้ มุมเสริมความรู้ต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 มีการนิเทศติดตามการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนจากครูผู้สอนทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นตาม
แผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและการประเมินผลที่เหมาะสม 
หลากหลายอย่างเป็นระบบและตามสภาพจริง สอดคล้องกับตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
ครูผู้สอนมีการก าหนดเกณฑ์ในการตรวจและประเมินใบงาน ชิ้นงาน ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน มีการส่งเสริม
ความรู้และทักษะทุกด้านของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้พัฒนา
ตนเองจนได้รับรางวัลการแข่งขันประเภทต่าง ๆ 
 ครผูู้สอนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ มีการสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  มุ่งพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ น าผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ซึ่งครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและชุมชน เป็นการท างานปกติของสถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการใช้สื่อเทคโนโลยี และสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม นอกจากนี้ครผูู้สอนและบุคลากรโรงเรียนสารวิทยาให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียน
ก า รสอน ได้ แ ก่  Application: google classroom ,google form Application: kahoot, Application:  
การออกเสียงภาษาอังกฤษ vocabulary, overhead projector, สื่อวีดิทัศน์ ใน youtube และ Microsoft 
powerpoint เป็นต้น โดยผลการใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศของครูผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนสารวิทยา 
คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และในช่วงที่มีการคลายล็อกดาวน์ โรงเรียนสารวิทยายังมีการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการ โดยการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ อีกทั้งได้รับความร่วมมือ
จากผู้เรียนในการจัดป้ายนิเทศความรู้ภายในห้องเรียน ส าหรับข้อมูลการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดของโรงเรียน
สารวิทยา มีปริมาณลดลงจากเดิม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  
 ครูผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีมุมเสริมความรู้ต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน 
ปรับพฤติกรรมการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สามารถประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงมีขั้นตอน
และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ตรวจและประเมินใบงาน ชิ้นงาน ของผู้เรียนด้วยเกณฑ์ที่ก าหนดตามแผน  
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การจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้ 
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
 ครูผู้สอนมีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80 ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มีผลงาน 
การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 90 ครูผู้สอน
โรงเรียนสารวิทยาผ่านกระบวนการนิเทศ  มีการคัดกรองและเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพ่ือให้ข้อมูลสะท้อนกลับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 สรุปโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 99.40 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด และพัฒนา
สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรูที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. ครูผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนสารวิทยา มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
และสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100  
2. ผู้เรียนมีความสนใจ และให้ความส าคัญในการจัดป้ายนิเทศ
ภายในห้องเรียนของตนเอง 
3. จ านวนผู้เรียน ครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนสารวิทยา 
มีการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีปริมาณที่ลดลง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับคณุภาพยอดเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 94.00 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล 
มาพัฒนาผู้เรียนได ้อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
97.14 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

คิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีวิธีการจัดการดังนี้ 
1. ครูผู้สอนมีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้าน
ผู้เรียนและด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และเพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
2. ครูผู้สอนมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ มีการจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน  
3. ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนโดยผ่านกระบวนการนิเทศ 
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

4. โรงเรียนมีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและชุมชน  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 3. จุดเด่น 
 1. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 
 3. ครูผู้สอนน าสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 4. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการใช้สื่อ  เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  
 5. ป้ายนิเทศภายในห้องเรียน มีความสวยงามและน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียน 
จะมีส่วนร่วมในการตั้งหัวข้อ วางแผนการจัดรูปแบบของป้ายนิเทศภายในห้องเรียนของตนเอง 
 6. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น 
 7. ครูที่ปรึกษาและครูประจ าวิชาวางแนวทางระบบดูแลนักเรียนร่วมกัน ทั้งในรูปแบบ  PLC หรือ 
การติดตามเยี่ยมบ้าน การรายงานผลการคัดกรองสุขภาพของผู้เรียนทุกวันก่อนการเข้าชั้นเรียน 

 8. มีป้ายการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 และการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องต่าง ๆ 
 9. ครูผู้สอนมีการก าหนดเกณฑ์ในการตรวจและประเมินใบงาน ชิ้นงาน ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน  
มีปรากฏในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ 
 10. ครูผู้สอนโรงเรียนสารวิทยาทุกท่าน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนโดยผ่านกระบวนการการนิเทศ  
 11. โรงเรียนสารวิทยามีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และ
ชุมชนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
        
4. จุดควรพัฒนำ 

1. ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็น “ครูในยุคดิจิทัล” 

2. ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. ความพร้อมของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง หรือเครื่องโปรเจกเตอร์ในการจัดการเรียน 

การสอน ในบางห้องเรียนมีการช ารุด เสียหาย ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 
4. ป้ายนิเทศขาดการติดตามก ากับดูแล  เมื่อมีการช ารุด เสียหาย และมีการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

ในการออกแบบและตกแต่ง 
5. มีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณในการส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เนื่องจากการจัดการ

ตกแต่งห้องเรียนในแต่ละครั้งอาจจะต้องอาศัยงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ และเนื่องด้วย
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โรงเรียนสารวิทยาเป็นสนามสอบจากหน่วยงานภายนอก ข้อมูลที่จัดป้ายนิเทศบางครั้งต้องน าออกเพราะมีผลต่อ
การสอบท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดใหม่ 
 6. เพ่ิมช่องทางให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนมากขึ้น ได้แก่ google form กลุ่ม line เป็นต้น 
 7. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมออกแบบประเมินการวัดและการประเมินผล
จากการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

 8. ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น และน าผลที่ได้จากการตั้ง
กลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างนวัตกรรม วิจัย เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งผลให้โรงเรียนสารวิทยา น าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มาเป็นกลไกที่ส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  
โดยยึดหลักการที่ส าคัญ ได้แก่ การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างาน และ
เป็นการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ประสบผล 
ส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน สรุปผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีจุดเด่นของแต่ละ
มาตรฐานดังต่อไปนี้ 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ในปีการศึกษา 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน แต่ยังคงเน้นการพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ของพหุวัฒนธรรม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที โดยผลการประเมินตนเองในรายการดังกล่าวอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดทุกประเด็นพิจารณา  

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 โรงเรียนสารวิทยาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและ  
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
มีการจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญและส่งเสริมให้ครู บุคลากร 
มีความเชียวชาญในวิชาชีพ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ตลอดจน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ด้วย
กิจกรรมแบบ Active Learning ที่เน้นการน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิต ด้วยสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 มีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกสาขาวิชา ครูมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ และครูผู้สอนทั้งหมดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการนิเทศ 
 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
- ความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
- ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม

ความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ เช่น กิจกรรมคลินิก
หมอภาษา การใช้บริการห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมเจียระไนเพชร เจียระไนพลอย มากยิ่งยิ่ง 
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จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
- สัมฤทธิ์ทางการเรียน - กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องก าหนดเป้าหมายและ

แนวทางพัฒนาอย่างชัดเจน  
- ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางท่ี

ก าหนดไว้  
- ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม - ส่งเสริมให้ผู้เรียนน านวัตกรรมที่สร้างขึ้นส่งเข้าร่วม 

      ประกวดและเผยแพร่ให้มากขึ้นในเวทีการประกวดต่าง ๆ 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

- การประสานงานแต่ละฝ่ายขาด 
ความคล่องตัว 

- ลดขั้นตอนการติดต่อ เพื่อความคล่องตัวในการท างาน 

- ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของครู - ควรส ารวจและความต้องการของครูเก่ียวกับการ
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 

- ระบบเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า - ท าความเข้าใจกับครูและบุคลากรเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือวางแผนการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
- การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ในการใช้สื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ 
- สนับสนุนความพร้อมด้านอุปกรณ์สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนทุกคนได้ใช้ 
- ด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง 
หรือเครื่องโปรเจกเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 
ปีการศึกษา 

- การให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง 

- ใช้กระบวนการนิเทศด้วยวิธีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
- จัดท าแบบสอบถามข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมให้ครูครูผู้สอนตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น และน าผลที่ได้จากการตั้งกลุ่ม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างนวัตกรรม วิจัย เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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แนวทำงพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต มีดังต่อไปนี้ 
 1. การส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยใช้กระบวนการ PLC และการจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นรูปธรรมอย่างมี
คุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 
และเก็บเป็นคลังความรู้ส าหรับการจัดการศึกษา 
 3. สนับสนุนความพร้อมในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ทั้งด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 4. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก แลกเปลี่ยน 
แนวคิดและมุมมองให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสังคม โลก เศรษฐกิจ โดยครูต้องขยายผลการน าไปใช้ ให้เกิด
คุณภาพกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษามีการติดตามผล การพัฒนาตนเองของครูตามล าดับโดยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกลุ่มบริหาร  
   5. ผู้บริหาร ควรส่งเสริมสนับสนุนให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับ หัวหน้างานตาม 
โครงสร้าง การบริหารงาน ใช้ระบบการบริการจัดการด้วยรูปแบบ “SRV Model” ที่เน้นคุณภาพ (รูปแบบที่ผ่าน
การประเมิน OBEC QA เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกัน) 
 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 7. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบออนไลน์แบบครบวงจร 
 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 2. การรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของ
การประเมิน O-NET ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ทั้ง 5 รายวิชา และข้อสอบ PISA 
 3. การพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานครูทุกคน รวมถึง
การสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของนักเรียนที่ครูต้องรับผิดชอบในห้องประจ าชั้น และห้องที่สอนทุก ๆ 
ชั่วโมงท่ีท าการสอน 
 4. การสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน องค์กร เครือข่าย ด้านงบประมาณ 
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ภำคผนวก 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา  
ปีการศึกษา 2563 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน 
สารวิทยา ปีการศึกษา 2563 

 ประกาศโรงเรียนสารวิทยา เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
โรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา 2563 

 ค ารับรองเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ค ำรับรองเอกสำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (SAR) 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และประเมินเอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งเป็น
รายงานประจ าปีของโรงเรียนสารวิทยา สหวิทยาเขตรัชโยธิน ที่ตั้ง 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงาน
ในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
 1. การใช้ค าและการใช้ภาษา 
 2. การจัดเล่มเอกสารตามรูปแบบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพฯ เขต 2 ก าหนด 
 3. ความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนความสอดคล้อง  
     ตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต 

ลงชื่อคณะกรรมการ 

 

 
ลงชื่อ ........................................................ 

(นายนโรดม นรินทร์รัมย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 

ลงชื่อ ........................................................ 
(นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

ลงชื่อ ........................................................ 
(นางสุรีรัตน์ สะสุนทร) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 

 
 

ลงชื่อ ........................................................ 
(นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 
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