


คำนำ 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ป:การศึกษา 2564 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัด

การศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา ซึ่งเปNนไปตามความมุRงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหRงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกYไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ไดYกำหนดหลักการสำคัญขYอหน่ึง 

คือใหYจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งสถานศึกษาไดYมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหYมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และจัดสRงรายงานผลการประเมินตนเองใหYแกRหนRวยงานตYนสังกัดหรือหนRวยงานที่กำกับดูแล

สถานศึกษาเปNนประจำทุกป: 

 โรงเรียนสารวิทยาขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คณะกรรมการเครือขRาย

ผู Yปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู Yปกครองและครู สมาคมศิษยcเกRาสารวิทยา ผู Yปกครอง ผู Yนำชุมชน 

คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนสารวิทยา ตลอดจนคุณครู และนักเรียนทุกคนที่มีสRวนรRวมในการสRงเสริม 

สนับสนุน การบริหารงานของโรงเรียน และขอขอบคุณคณะทำงานทุกทRานที่รRวมดำเนินการจัดทำรายงาน 

การประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับน้ีจนสำเร็จดYวยดี 
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บทสรุปผู-บริหาร 

 

โรงเรียนสารวิทยา ตั้งอยูRเลขที่ 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900 โทรศัพทc 02-5793646  โรงเรียนมีเนื้อที่ 31 ไรR โทรสาร 02-5793340 E-mail srv_sara@hotmail.com 

website http://www.srv.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

เป�ดสอนต้ังแตRระดับช้ันมัธยมศึกษาป:ท่ี 1-6 มีผูYบริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ไดYแกR นายนโรดม นรินทรcรัมยc 

ผูYอำนวยการโรงเรียนสารวิทยา และรองผูYอำนวยการโรงเรียน 4 คน ไดYแกR นางสุรีรัตนc สะสุนทร นางสาวศรประภา 

สิริภัทรวิช นางทยิดา ตั้งตระกูล และนายอนุรักษc จิ๋วสุข ป:การศึกษา 2564 มีครูระดับมัธยมศึกษาจำนวน 127 

คน บุคลากรสนับสนุน จำนวน 47 คน นักเรียนท้ังหมด 3,025 คน หYองเรียนท่ีใชYเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 

74 หYอง หYองที่จัดไวYใชYปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ จำนวน 17 หYอง หYองพยาบาล จำนวน 1 หYอง หYองสมุด หYองโสต

ทัศนศึกษา หYองแนะแนว รวมจำนวน 3 หYอง อัตราสRวนครูตRอผูYเรียน 1:24 อัตราสRวนหYองตRอผูYเรียน 1:41  

จำนวนครูครบชั ้น ผู Yสำเร็จการศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาป:ที ่ 3 คิดเปNนรYอยละ 83.64 และระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป:ท่ี 6 คิดเปNนรYอยละ 86.73 

โรงเรียนสารวิทยา ไดYดำเนินงานดYานการสรYางความเขYมแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอยRาง

ตRอเนื่องจนถึงป�จจุบันโดยไดYดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีผล

การดำเนินงาน ดังน้ี 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู*เรียน 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

กระบวนการพัฒนา  

สRงเสริมใหYผูYเรียนทุกคนไดYเรียนรูYตามความถนัดและความสนใจอยRางเต็มตามศักยภาพ ท้ังดYานวิชาการ 

ดYานทักษะชีวิตและดYานทักษะวิชาชีพ ดYวยกิจกรรม 8 กลุRมสาระการเรียนรูYและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชRน 

“ลดเวลาเร ียน เพิ ่มเวลารูY” ว ิชาเล ือกเสรี ก ิจกรรมชมรมและกิจกรรม “1 หYองเร ียน 1 ก ิจกรรม

สาธารณประโยชนc” เพื่อมุRงเนYน สRงเสริมและพัฒนาผูYเรียนใหYรูYจักเขYาใจตนเอง และผูYอื่น ทำใหYอยูRรRวมกับผูYอ่ืน

อยRางมีความสุข รูYรักษcสิ่งแวดลYอม  สามารถคิดตัดสินใจ กำหนดเป�าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดYานการเรียนและ

การรูYจักตนเองสามารถประยุกตcความรู YใชYแกYป�ญหา สามารถปรับตนเองไดYอยRางเหมาะสม มีทักษะตาม

ศตวรรษที่ 21  ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพอยRางมีความสุข เปNนพลโลกที่ดีมีความรับผิดชอบตRอ

สังคม จัดการเรียนการสอนที่ทำใหYผูYเรียนบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตร

สถานศึกษา เพื่อใหYผูYเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวิชาตRาง ๆ และสามารถวางแผนการเรียน คYนหาความ

ถนัดของตนเองไดYตรงศักยภาพ สามารถสรYางเจตคติที ่ดีตRอการทำงาน รับรู Yเกี ่ยวกับโลกอาชีพ ตัดสินใจ 

วางแผนดYานอาชีพ เตรียมตัวและพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยใชYกระบวนการ

เรียนการสอนโดยเนYนผูYเรียนเปNนสำคัญ เนYนกิจกรรมการทำงานรRวมกับผูYอื่น สRงเสริมภาวะผูYนำ ใชYกระบวนการ

ที่มุRงใหYผูYเรียนสืบคYนขYอมูลดYวยตนเอง ทักษะดYานการสรYางสรรคc สรYางนวัตกรรม มุRงใหYผูYเรียนไดYคYนพบตนเอง 
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สRงเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ มีคุณลักษณะสำหรับศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ชRวยสRงเสริมใหY

ผูYเรียนไดYมีเป�าหมายในชีวิตในการวางแผนอนาคต ในการศึกษาตRอและการประกอบอาชีพ เชRน กิจกรรมแนะ

แนวศึกษาตRอของระดับ ม.3 และ ม.6 กิจกรรมทัศนศึกษามหาวิทยาลัย นิทรรศการการศึกษาตRอและ 

การประกอบอาชีพ ครูผูYสอนมีการนำชุมชนแหRงการเรียนรูYวิชาชีพ (PLC)  มาแลกเปลี่ยนเรียนรูYซึ่งกันและกัน 

เพื่อที่จะชRวยกันระดมความคิด วิธีการสอน กิจกรรม ที่มีความหลากหลายเพื่อสRงเสริมใหYผูYเรียนสามารถวาง

แผนการเรียนและคYนหาความถนัดของตนเองไดYตรงศักยภาพ และมีความรูY ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตRองาน

อาชีพในระดับท่ีสูงข้ึนและเหมาะสมกับชRวงวัยของผูYเรียน 

 

ผลการพัฒนา 

ผู Yเร ียนมีความรู YความเขYาใจ ความสามารถในการสรYางนวัตกรรม มีทักษะการทำงานและมี

ความสามารถทำงานรRวมกันเปNนทีมตามการเรียนรูYในศตวรรษที่ 21 โดยมีความสามารถในการอRาน การคิด 

วิเคราะหc  สังเคราะหc ประเมินคRา มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย สามารถอRานจับใจความ คิดวิเคราะหc 

เรียงลำดับเชื่อมโยงเหตุการณc บอกความสัมพันธcของเหตุการณc เขียนแสดงความรูYความคิดเห็นจากเรื่องที่อRาน

ไดYชัดเจนสมบูรณc อRานออกเสียงภาษาไทยไดYชัดเจน ถูกตYองและเหมาะสม มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ที่ดี สามารถจับใจความสำคัญของเนื้อหาที่อRานไดYทั้งหมด เขียนสะกดคำศัพทcและใชYเครื่องหมายวรรคตอนไดY

ถูกตYอง เลือกใชYคำศัพทc สำนวนและโครงสรYางประโยคไดYถูกตYอง มีการพูดเสนอแนวคิดและความคิดเห็นของ

ตนเอง แสดงขYอมูลประกอบ ใชYภาษาในการสื่อความไดYชัดเจนเหมาะสม มีการลำดับความตRอเนื่อง สามารถ

ส่ือสารไดYตรงประเด็น และมีความคิดสรYางสรรคcในการสรYางผลงาน/ช้ินงาน มีทักษะในการคิดคำนวณ ผูYเรียนมี

ความสามารถในการนำจำนวนตัวเลขมาสัมพันธcกัน โดยผูYเรียนนำความรูYความเขYาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑc 

ความคิดรวบยอด และยุทธcวิธีทางคณิตศาสตรcมาใชYในการคิดคำนวณ สามารถทำไดYอยRางคลRองแคลRว แมRนยำ 

และถูกตYอง สามารถนำไปประยุกตcใชYกับตนเองในชีวิตประจำวันเพ่ือการดำรงชีวิต มีทักษะชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

จุดเด4น  

ผูYเรียนเปNนผูYท่ีใฝ�รูYใฝ�เรียน มีความรูYความสามรถในการสรYางนวัตกรรม มีความสามารถในการอRาน การ

เขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ คิดวิเคราะหc สามารถใชYเทคโนโลยีในการเรียนรูY และมีความพรYอมใน

การศึกษาตRอในระดับสูงขึ้น เปNนผูYที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคRานิยมตามที่สถานศึกษากำหนด มี

ความภาคภูมิใจในทYองถิ่นและความเปNนไทย การยอมรับที่จะอยูRรRวมกันบนความแตกตRางของพหุวัฒนธรรม  

เปNนผูYมีความกตัญ�ูกตเวที มีสุขภาพรRางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสRวนสูงตามเกณฑc  มี

จิตใจที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีความสามารถในการแสวงหาความรูYดYวยตนเองและพัฒนาตนเองอยRางตRอเนื่อง

สRงผลใหYผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูRในระดับ ดีเลิศ  
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จุดควรพัฒนา  

ควรกระตุYนและสRงเสริมผูYเรียนใหYเขYาใชYบริการหYองศูนยcภาษาอังกฤษ ซึ่งมีตำราและขYอมูลเกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษอยRางมากมาย เพื่อใหYผูYเรียนไดYเขYาถึงเนื้อหาขYอมูลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษไดYมากยิ่งขึ้น  และควร

กระตุYนและสRงเสริมผู YเรียนใหYเขYารRวมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเจียระไนเพชร 

เจียระไนพลอย เพ่ือแกYป�ญหาการคิดคำนวณใหYมากข้ึน 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

กระบวนการพัฒนา  

สถานศึกษาไดYดำเนินการรวบรวม  วิเคราะหcขYอมูลจากสารสนเทศที่เกี ่ยวขYองรRวมกันทบทวนผล 

การดำเนินงานที่ผRานมา โดยพิจารณาจากการรายงานผลการดำเนินงานของแตRละกลุRมบริหาร กลุRมงานและ

กลุRมสาระการเรียนรูY โดยใชYหลักการวิเคราะหc SWOT วิเคราะหcมาตรฐานโรงเรียน วิเคราะหcสภาพแวดลYอม

ภายในและวิเคราะหcสภาพแวดลYอมภายนอกโรงเรียน เแลYวนำมาวิเคราะหcป�ญหาอุปสรรค กำหนดความทYาทาย 

ความไดYเปรียบเชิงกลยุทธc ทิศทางในการดำเนินงานและกรอบเวลา เพื่อใชYประกอบในการทบทวนวิสัยทัศนc 

พันธกิจ เป�าประสงคc เพื ่อจัดทำแผนกลยุทธcระยะ 3 ป: โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตรcของโรงเรียน ซ่ึง

ประกอบดYวยยุทธศาสตรc เป�าประสงคc ตัวชี ้วัด (KPI) เป�าหมายและโครงการ นำรRางแผนกลยุทธcท่ีผRาน

กระบวนการโดยตัวแทนครูและบุคลากร ผูYปกครอง และชุมชน เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสารวิทยา ผูYอำนวยการโรงเรียนประกาศใชYแผนกลยุทธc จากกระบวนการ

ดังกลRาวทำใหYไดYมาซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา ป:งบประมาณ 2564-2566 ซึ่งสRงผลใหY

การจัดระบบบริหารเปNนไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ไดYตั้งไวY อีกทั้งยังมีการสRงเสริมการใชYเทคโนโลยี

เขYามาจัดการระบบเอกสารภายในโรงเรียนเพื่อลดการใชYกระดาษ ดYวยแพลตฟอรcม www.sarawittaya.org/myoffice/ 

ซึ่งสอดคลYองกับวิสัยทัศนcของโรงเรียนที่วRา “โรงเรียนคุณภาพชั้นนำ ธำรงคุณธรรม กYาวทันเทคโนโลยี” 

นอกจากนี้ยังไดYพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหYสอดคลYองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม สภาพแวดลYอม ตอบสนองวิสัยทัศนc พันธกิจและจุดเนYนของสถานศึกษาเนYนคุณภาพผูYเรียนรอบ

ดYาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง โรงเรียนสารวิทยายังไดYมีการพัฒนา สRงเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรใหYมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานตำแหนRงและมาตรฐานวิทยฐานะ มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองของครู

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ครูทุกคนไดYรับการพัฒนาตนเองจากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ความสนใจ โดยทางโรงเรียนไดYมีการจัดอบรมแนวทางการจัดทำขYอตกลงในการพัฒนางาน (PA) ใหYกับครู

ภายในโรงเรียน และยังสRงเสริมการสรYางชุมชนการเรียนรูYทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) ระดับภายในกลุRมสาระการเรียนรูYและระหวRางกลุRมสาระการเรียนรูY นอกจากนี้โรงเรียนสารวิทยายังไดY

สRงเสริม สนับสนุนใหYนักเรียนใชY google account ของโรงเรียนสารวิทยา ในการเรียนรูYผRานชRองทางออนไลนc 

และสRงเสริมการใชYเซิรcฟเวอรcในดYานงานเก็บขYอมูลสถิติ ดYานการประชาสัมพันธc และดYานงานทะเบียนวัดผล 
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สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศนc พันธกิจ เป�าประสงคc จุดเนYนและกลยุทธcของโรงเรียน ใหYสอดคลYอง

กับสภาพป�ญหาความตYองการพัฒนาสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตYองการของชุมชนทYองถ่ิน

และสอดคลYองกับวัตถุประสงคc ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ ทำใหYการบริหารโรงเรียนเปNนไป

ในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนสารวิทยาใชYระบบการทำงานเอกสารผRาน แพลตฟอรcม www.sarawittaya.org/myoffice/ 

ครูสามารถนำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลายตอบสนองตามความตYองการ ความถนัดและความ

สนใจของผูYเรียนทุกระดับชั้นอยRางหลากหลาย และครอบคลุมทุกกลุRมเป�าหมาย สอดคลYองกับความตYองการ

และความสนใจในป�จจุบัน ไปใชYในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดY และครูทุกคนไดYรับการพัฒนา สRงเสริม 

และสนับสนุนใหYมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานตำแหนRงและมาตรฐานวิทยฐานะ และมีการสรYาง

ชุมชนการเรียนรูYทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระดับภายในกลุRมสาระการเรียนรูY, 

ระหวRางกลุRมสาระการเรียนรูY และดYวยการจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดลYอมและแหลRงเรียนรูYทำใหYโรงเรียนสาร

วิทยามีสภาพแวดลYอมรRมรื่น ปลอดภัย และเพียงพอตRอผูYเรียนทุกระดับชั้น พรYอมสำหรับการเป�ดเรียนแบบ

ออนไซตc 

 

จุดเด4น 

สถานศึกษาไดYกำหนดวิสัยทัศนc พันธกิจ และเป�าประสงคcอยRางชัดเจน เปNนรูปธรรมและมีการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยRางเปNนระบบ และมีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสRวนรRวมของครูแลบุคลากร โดย

ปฏิบัติหนYาที่อยRางมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรงบประมาณตามโครงการและกิจกรรมเกิดประสิทธิผล บรรลุ

เป�าหมายตามที่กำหนดไวYในแผนปฏิบัติการประจำป: หลักสูตรสถานศึกษามีการปรับปรุงใหYตอบสนองความ

หลากหลายและสอดคลYองกับความตYองการและความสนใจในป�จจุบัน ครูและบุคลากรทุกคนไดYรับการพัฒนา 

สRงเสริม สนับสนุน ใหYมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานตำแหนRงและมาตรฐานวิทยฐานะ และมี

สภาพแวดลYอมและแหลRงเรียนรู Yท ี ่ เอ ื ้อตRอการเรียนรู Y ทั ้งภายในหYองเรียนและนอกหYองเรียน และมี

สภาพแวดลYอมรRมร่ืน และมีอาคารสถานท่ีเหมาะสมตRอการจัดการเรียนรูY 

 

จุดควรพัฒนา 

การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูYที่เหมาะสม

กับสภาพของสถานศึกษาในสถานการณcการแพรRระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ควรมี 

การดำเนินการลRวงหนYา เพ่ือใหYผูYเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาไดYรับประโยชนcสูงสุด  
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปPนสำคัญ 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

กระบวนการพัฒนา  

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนYนใหYผูYเรียนไดYเรียนรูYผRานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม

มาตรฐานการเรียนรูYและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและผูYเรียนไดYรับการฝ�กทักษะและแสดงความคิดเห็น

ตามศักยภาพ สามารถนำไปประยุกตcใชYในชีวิตไดY โรงเรียนสารวิทยา มีการสRงเสริมใหYครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ใชYสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศในกระบวนการจัดการเรียน การสอน ตลอดจนใชYเทคนิควิธีการศึกษา

แหลRงเรียนรูYภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน เปNนเคร่ืองมือท่ีทำใหYผูYเรียนเกิดความสนใจ และกระตุYนการ

เรียนรูY ครูผูYสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนทั้งบรรยากาศและสภาพแวดลYอมในชั้นเรียน เด็กรักที่จะเรียนรูY 

สามารถเรียนรูYรRวมกันอยRางมีความสุข รวมทั้งครูผูYสอนเนYนการสรYางและมีปฏิสัมพันธcเชิงบวก จัดการเรียนรูY

โดยใหYผูYเรียนมีสRวนรRวมใหYเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก โดยครูผูYสอนมีการจัดการชั้นเรียนทั้งบรรยากาศ

และสภาพแวดลYอมในชั้นเรียนในรูปแบบ On-site และ Online เชRน การจัดหYองเรียนและการทำความสะอาด

หYองเรียน การจัดทำป�ายนิเทศ และ Infographic ใหYความความรูY ทั้งในหYองเรียนและบริเวณโรงเรียน รวมไป

ถึงการจัดการเรียนรูYกิจกรรมเชิงบวก ในรูป Active learning มีการจัดการเรียนรูYที ่หลายหลาย และการ

ประยุกตcใชYแอพลิเคชันเพื่อชRวยสรYางบรรยากาศในการเรียนใหYสนุกมากยิ่งขึ้นเปNนการสรYางปฏิสัมพันธcระหวRาง

ครูผูYสอนกับผูYเรียน และระหวRางผูYเรียนกับผูYเรียน รวมถึงการบูรณาการรายวิชาเพื่อลดภาระงานของผูYเรียนทำ

ใหYผูYเรียนเรียนรักที่จะเรียนรูY สามารถเรียนรูYรRวมกันอยRางมีความสุข ครูรRวมกันพัฒนาพัฒนาหลักสูตรโดย

สอดแทรกหลักสูตรทYองถิ่นทุกรายวิชาและมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูYที่เนYนผูYเรียนเปNนสำคัญใหYผูYเรียน

ไดYปฏิบัติจริงสามารถประยุกตcใชYความรูYในการแกYป�ญหาไดY อีกทั้งครูยังไดYจัดทำระบบดูแลชRวยเหลือนักเรียน 

เชRน แฟ�มประวัตินักเรียน การเยี่ยมบYาน การโฮมรูมและจัดทำขYอมูล SDQ การแนะแนวการศึกษา การจัดหา

ทุนการศึกษา เปNนตYน นอกจากน้ีโรงเรียนสารวิทยามีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผูYเรียนอยRางเปNนระบบ 

และนำผลมาพัฒนาผูYเรียน โดยครูผูYสอนมีการประเมินผูYเรียนจากสภาพจริง จัดทำแผนการจัดการเรียนรูY มี

ขั ้นตอนตรวจสอบและประเมินอยRางเปNนระบบ ครูผู YสอนใชYเครื่องมือและวิธีการวัดและการประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับเป�าหมายและการจัดการเรียนการสอน โดยมีผูYเรียนและผูYมีสRวนเก่ียวขYองมีสRวนรRวมในการวัดและ

การประเมินผลจากการจัดการเรียนรูYของครูผูYสอน ใหYขYอมูลยYอนกลับแกRผูYเรียนและผูYเรียนนำไปใชYพัฒนา

ตนเอง ครูและผูYมีสRวนเกี่ยวขYองรRวมกันแลกเปลี่ยนความรูYและประสบการณc รวมทั้งใหYขYอมูลป�อนกลับเพ่ือ

นำไปใชYในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูYจนเกิดเปNนวัฒนธรรมอันดีขององคcกร เชRน การนิเทศการ

สอน การจัดทำชุมชนแหRงการเรียนรูYทางวิชาชีพระหวRางครูและผูYเกี่ยวขYอง ครูมีการนำผลการจัดการเรียนรูY 

การแลกเปล่ียนเรียนรูYมาทำการวิเคราะหc สังเคราะหc วิจัยในช้ันเรียนเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูY

ครูและผูYเกี่ยวขYองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูYและใหYขYอมูลสะทYอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูY 

โรงเรียนมีการสรYางวัฒนธรรมคุณภาพใหYมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูYภายในสถานศึกษาและชุมชน เปNนการทำงาน

ปกติของสถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษา ใหYเปNนองคcกรแหRงการเรียนรูY และมีการประชาสัมพันธc และเผยแพรR

ผลการจัดการศึกษาอยRางตRอเน่ืองหลากหลายรูปแบบ 
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นักเรียนไดYเรียนรูYผRานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูYและตัวช้ีวัดของหลักสูตร

สถานศึกษา ทำใหYนักเรียนมีความกระตือรือรYนในการเรียน โดยสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศตRาง ๆ เปNนตัวกลาง

สำคัญที่จะเชื่อมโยงความรูY จากบทเรียน สRงผRานไปยังผูYเรียนโดยตรง ไดYอยRางถูกตYองชัดเจน และรวดเร็ว เปNน

ผลใหYนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงคcการเรียนรูY ไดYอยRางถูกตYองและเหมาะสม นอกจากนี้ยัง

มีการจัดสภาพแวดลYอมภายในโรงเรียน การจัดบอรcดนิเทศ ความรูYภายในหYองเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของ

ผูYเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนสารวิทยา ใหYความรRวมมือเปNนอยRางดีในการใชYสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนการสอน เชRน Microsoft PowerPoint, Application : google classroom, Application : 

kahoot, Application : การออกเสียงภาษาอังกฤษ vocabulary, overhead projector, สื ่อวีดิทัศนc ใน 

YouTube เปNนตYน จากการที่ครูทั้งหมดไดYมีการจัดการชั้นเรียนทั้งในรูปแบบ On-site และ Online จัดการ

เรียนรูYกิจกรรมเชิงบวก ในรูป Active learning การบูรณาการลดการบYาน สRงผลใหYนักเรียนรักที่จะเรียนรูY 

สามารถเรียนรูYรRวมกันอยRางมีความสุข นอกจากนี้ยังเกิดวัฒนธรรมองคcกรที่ดี คือการการนิเทศครูผูYสอนท้ัง

ภายในกลุRมสาระการเรียนรูYและระหวRางกลุRมสาระการเรียนรูY รวมถึงการนิเทศครูผูYชRวยจากครูพ่ีเล้ียงและผูYแทน

ครูจากกลุRมบริหารวิชาการเพื่อสรYางความสัมพันธcอันดีระหวRางครูผูYสอน เกิดแผนการจัดการเรียนรูYท่ีสอดแทรก

หลักสูตรทYองถิ่นทุกรายวิชาและมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูYที่เนYนผูYเรียนเปNนสำคัญใหYผูYเรียนไดYปฏิบัติ

จริงสามารถประยุกตcใชYความรูYในการแกYป�ญหาไดY รYอยละ 99.23 และครูที่มีระบบดูแลชRวยเหลือนักเรียนคิด

เปNนรYอยละ 99.45 จากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสRงเสริมกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนYนผูYเรียนเปNนสำคัญ สRงผลการพัฒนาใหYครูผูYสอนมีแผนการจัดการเรียนรูYที่มีการประเมิน

ผูYเรียนตามสภาพจริงรYอยละ 100 ครูผูYสอนมีวิธีการวัดอยRางมีขั้นตอนที่ถูกตYองและมีการประเมินที่หลากหลาย

อยRางเปNนระบบตามแผนการจัดการเรียนรูY สามารถสรYางและใชYเครื่องมือไดYถูกตYอง เหมาะสมกับเป�าหมาย มี

วิธีการประเมินผลสอดคลYองกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูYและเปNนไปตามแผนการจัดการเรียนรูY ครูผูYสอนตรวจและ

ประเมินใบงาน ชิ้นงาน ของผูYเรียนดYวยเกณฑcที่กำหนด ตามแผนการจัดการเรียนรูY และผูYเรียนมีความรูYความ

เขYาใจอยRางเปNนระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใชYพัฒนาตนเองจนไดYรับรางวัลการแขRงขัน ประเภท

ตRาง ๆ ไดY  

 

จุดเด4น 

ครูผูYสอนไดYการจัดการเรียนรูYผRานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตcใชYในชีวิต

ไดYและกิจกรรมการเรียนรูY และมีผลงานของผูYเรียนที่สะทYอนใหYเห็นวRานักเรียนไดYเรียนรูYผRานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตcใชYในชีวิตไดYผRานกิจกรรมการจัดการเรียนรูYที่หลากหลาย ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ใหYความรRวมมือ และมีความพรYอมในการใชYสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศในการจัด 

การเรียนการสอนที่หลากหลายและสามารถนำไปปรับใชYกับนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูY  และเหมาะ

เปNนอยRางยิ ่งในชRวงสถานการณcการแพรRระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูผู Yสอน

สามารถประเมินผูYเรียนตามสภาพจริง  มีข้ันตอนและตรวจสอบอยRางเปNนระบบตามแผนการจัดการเรียนรูY  
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จุดควรพัฒนา 

ครูผูYสอนพัฒนาการจัดการเรียนรูYอยRางตRอเนื่อง พัฒนาการใชYสื่อและนวัตกรรมเพื่อผูYเรียนไดYรับการฝ�ก

ทักษะและแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพ จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนYนใหYผูYเรียนไดYเรียนรูYผRาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูYและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคลYอง

รองรับกับบริบทการจัดการเรียนรูYในรูปแบบ Online และ On-site อยRางหลากหลาย
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ส0วนที่ 1  

ข-อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข*อมูลท่ัวไป  

 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา ตั้งอยูRเลขที่ 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศัพทc 02-5793646  โทรสาร 02-5793340  E-mail srv_sara@hotmail.com 

website http://www.srv.ac.th  

 สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

 เปVดสอนระดับช้ัน   มัธยมศึกษาป:ท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาป:ท่ี 6 

 เขตพ้ืนท่ีบริการ  เขตจตุจักร แขวงเสนานิคม (ท้ังแขวง)   

 ไปทางทิศใตYของถนนพหลโยธินฝ�§งซYาย ตลอดซอยพหลโยธิน 32 เลี้ยวซYาย ฝ�§งซYาย ตลอดแนวไปจนถึง

คลองลาดพรYาวเลี้ยวซYายเลียบไปตามแนวคลองลาดพรYาวฝ�§งซYายมือไปจนถึงสะพานบางบัวเลี้ยวซYายเขYาถนน

พหลโยธินฝ�§งซYายตลอดแนวไปจนถึงโรงเรียนสารวิทยาเขตหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน (บางสRวน) เริ่มตYนที่ซอย

วิภาวดี 54  

 ตลอดแนวฝ�§งขวาทั้งหมดขึ้นไปทางทิศเหนือถึงแยกหลักสี่ เลี้ยวขวาเขYาถนนแจYงวัฒนะถึงสะพานขYาม

คลองถนน (ฝ�§งขวา) เลียบตามแนวคลองถนนฝ�§งขวามาบรรจบที่คลองบางบัวตรงสะพานบางบัว เขตบางเขน           

แขวงอนุสาวรียc (บางสRวน) เร่ิมตYนจากสะพานขYามคลองถนน  (ถนนแจYงวัฒนะ) 

 ตลอดแนวถนนแจYงวัฒนะฝ�§งขวาทั้งหมดไปจนถึงอนุสาวรียcพิทักษcรัฐธรรมนูญ เขYาถนนรามอินทราฝ�§ง

ขวาตลอดแนวไปจนถึงทางแยกเขYาถนนลาดปลาเคYาตลอดแนวไปจนถึงคลองหลุRมไผR เลียบคลองฝ�§งขวาไปจรด

คลองลาดพรYาว ไปจนถึงสะพานบางบัวฝ�§งขวา เลียบคลองบางบัว ตลอดแนวฝ�§งขวา ไปจรดคลองถนน ถนน

พหลโยธินฝ�§งซYายและขวาท่ีเร่ิมตYนจากสะพานบางบัวไปทางทิศเหนือถึงอนุสาวรียcพิทักษcรัฐธรรมนูญ 

 ประวัติโรงเรียนสารวิทยา 

 ป: พ.ศ.2484 ระหวRางสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนตRาง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรีตYองหยุดทำ 

การสอนจึงเปNนเหตุใหYบรรดาบุตรธิดาของขYาราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตรcทหารบกไมRสามารถจะหา 

ที่เรียนไดY ที่ประชุมขYาราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตรc มีมติเห็นพYองตYองกันวRา ควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายใน

กรมวิทยาศาสตรcเพื่อทำการสอนเด็กเหลRานั้นจึงไดYดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนตRอกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ัน 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2487 พ.อ.พระวิทยาสารรณยุต เจYากรมวิทยาศาสตรc จึงไดYดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน

เปNนการภายในโดยใชYเรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10 เปNนสถานท่ีทำการสอน โดยมี พ.ต.ขุนบัญญัติทิพโกมุท 

เปNนเจYาของและผูYจัดการ นางสำรวย อุณหะเลขกะ เปNนครูทำการสอนอยูRในความอุปการะของกรมวิทยาศาสตรc

ทหารบกและไดYเร่ิมทำการสอนเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2487  

 ป: พ.ศ. 2489 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น) เจYากรมวิทยาศาสตรc 

จึงไดYจัดตั้งโรงเรียนตRอกระทรวงศึกษาธิการและไดYรับอนุญาตใหYจัดตั้งโรงเรียนราษฎรcเปNนการถูกตYองตาม
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พระราชบัญญัติใหYชื่อวRา “โรงเรียนสารวิทยา” สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตRชั้นประถมป:ท่ี  

1-4 ประเภทสามัญ (กRอนการเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494) อนุญาตใหYรับนักเรียนไดY 125 คน

และใชYบริเวณแผนกที่ 6 กรมชRางแสง ถนนพหลโยธินและบYานพักหมายเลข 9-10 เปNนที ่ตั ้งของโรงเรียน 

มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูทำการสอน 3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เปNนเจYาของโรงเรียน

โดยมี ร.อ.สุวัสตรc ป�ทมานนทc เปNนผูYจัดการและนางจำเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ โรงเรียนไดYดำเนินการสอนเรื่อยมา

จนถึง ป: พ.ศ. 2490 จึงไดYขยายช้ันเรียนถึงมัธยมศึกษาป:ท่ี 3 มีครูทำการสอน 9 คน โดยเป�ดสอนแบบสหศึกษา 

 ป: พ.ศ. 2498 โรงเรียนไดYขยายการรับนักเรียนจนถึงชั้น มัธยมศึกษาป:ที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการไดY

รับรองวิทยฐานะเทียบเทRาโรงเรียนรัฐบาลและอนุญาตใหYเปNนหนRวยสมทบสอบ และทำการสอบไลRไดYเองทุกช้ัน

ตRอมาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยา ไดYเปลี่ยนชื่อใหมRเปNน “โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภcสารวิทยา” 

และมีนางวนิดา  ป�§นเพชร เปNนครูใหญRแทน นางจำเนียร เอ่ียมบุญฤทธ์ิ  

 ป: พ.ศ.2503 โรงเรียนไดYเป�ดทำการสอนนักเรียนเตรียมป:ที่ 1 แผนกวิทยาศาสตรcและป: พ.ศ. 2504  

ไดYขยายช้ันเรียนถึงช้ันเตรียมป:ท่ี 2  

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภcสารวิทยา ไดYรับโอนเขYาสังกัดกรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการไดYชื่อใหมRวRา “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั้งแตRป: พ.ศ.2519 จนถึงป�จจุบัน และ วันที่ 1 

กรกฎาคม เปNนวันสถาปนาโรงเรียน   

   

 สัญลักษณXของโรงเรียน 

สัญลักษณX-ตราประจำโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยูRใตY พระมหาพิชัยมงกุฎ    

อักษรย4อ    ส.ย. 

วันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2487 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศากยมุนีศรีสาระ 

ปรัชญาโรงเรียน  สุวิชฺโช ว ชเนสุโต ผูYมีวิชาดี เปNนคนเดRนในหมูRชน 

อัตลักษณXโรงเรียนสารวิทยา ประพฤติดี  มีความรูY  รักษcส่ิงแวดลYอม 

เอกลักษณXโรงเรียนสารวิทยา ถ่ินสวนสวยโรงเรียนงาม 

วัฒนธรรมองคXกร 1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

2. มีความรักและภาคภูมิใจในองคcกร 

3. มีความเคารพตRอผูYอาวุโสและยึดถือเปNนแบบอยRาง 

สีประจำโรงเรียน  เขียว-ขาว 

ดอกไม*ประจำโรงเรียน ดอกสาละ 

ผู*ก4อต้ังโรงเรียน พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจYากรมวิทยcฯ 

ผู*บริจาคท่ีดิน กรมวิทยาศาสตรcทหารบก 

ท่ีดิน     31 ไรR 
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วิสัยทัศนX 

  โรงเรียนคุณภาพช้ันนำ ธำรงคุณธรรม กYาวทันเทคโนโลยี 

 

พันธกิจ 

  1. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรูYใหYครอบคลุมสอดคลYองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาผูYเรียนใหYมีความเปNนเลิศดYานวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 

ในศตวรรษท่ี 21 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหYมีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญจัดการศึกษา

อยRางมืออาชีพ 

4. พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชYเทคโนโลยีแบบบูรณาการ 

6. พัฒนาสถานศึกษาใหYเปNนองคcกรรอบรูYดYานสุขภาพ เปNนแหลRงเรียนรูY มีสภาพแวดลYอมที่เอื ้อตRอ 

การเรียนรูYอยRางมีคุณภาพและปลอดภัย 

7. สRงเสริมและประสานความรRวมมือกับชุมชน ภาคีเครือขRาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 

การพัฒนาองคcกรอยRางย่ังยืน 

 

เป[าประสงคX 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สRงเสริมความเปNนเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนอง

ความถนัดและความตYองการของผูYเรียน ชุมชนและสังคม 

2. ผูYเรียนมีความรูY ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี21 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดYรับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอยRางตRอเนื ่อง สรYาง

นวัตกรรมทางการศึกษาและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูYอยRางมืออาชีพ 

4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใชYเทคโนโลยี เปNนกลไกหลักในการขับเคลื ่อน 

เชิงบูรณาการ 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดยใชYเทคโนโลยีที ่บูรณาการอยRางเปNนระบบ คุ YมคRาและ 

เกิดประโยชนcตRอสRวนรวม 

6. สถานศึกษาเปNนองคcกรรอบรูYดYานสุขภาพ มีแหลRงเรียนรูY และสภาพแวดลYอมที่เอื้อตRอการเรียนรูY 

อยRางมีคุณภาพและปลอดภัย 

7. ภาคีเครือขRายใหYความรRวมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาอยRางย่ังยืน 
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จุดเน*น 

  1. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามมาตรฐานสากล คุณภาพการศึกษาสูงข้ึน 

2. นักเรียนท่ีมีความตYองการพิเศษไดYรับการสRงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

3. นักเรียนไดYรับการปลูกฝ�งดYานคุณธรรม จริยธรรม และคRานิยมท่ีพึงประสงคc 

4. เสริมสรYางความเขYมแข็งในการพัฒนาผูYเรียนและสรYางขีดความสามารถดYานการแขRงขัน 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดYรับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงาน 

6. สRงเสริม สนับสนุนการทำวิจัยและนำผลการวิจัย ใชYในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูY 

7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชYเทคโนโลยีสูRความเปNนเลิศ 

8. สรYางความเขYมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสRวนรRวม 

9. สRงเสริมการมีสRวนรRวมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจากทุกภาคสRวน 

 

กลยุทธXโรงเรียน 

1. กลยุทธcดYานการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผูYเรียน/การวัดผลประเมินผล) 

2. กลยุทธcดYานการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. กลยุทธcดYานการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

4. กลยุทธcดYานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

5. กลยุทธcดYานการพัฒนาสภาพแวดลYอม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลYอม 

6. กลยุทธcดYานการสรYางเครือขRายความรRวมมือ 

 

ค4านิยมองคXกร 

1. วิสัยทัศนcรRวมกัน 

2. มีกลยุทธcในการทำงาน 

3. มีความโปรRงใส เช่ือม่ันไวYวางใจกัน 

4. การมีสRวนรRวม 

5. บริหารจัดการโดยใชYเทคโนโลยี 

6. บริการดYวยใจ (Service Mind) 

 

คุณธรรมอัตลักษณX 

1. พอเพียง 

2. ซ่ือสัตยcสุจริต 

3. มีจิตสาธารณะ 

4. มีวินัยในตนเอง 
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2. ข*อมูลผู*บริหาร 

2.1 ช่ือผูYอำนวยการโรงเรียน    

 2.1.1 นายนโรดม นรินทรcรัมยc ผูYอำนวยการโรงเรียนสารวิทยา 

2.2 ช่ือรองผูYอำนวยการโรงเรียน 

2.2.1 นางสุรีรัตนc  สะสุนทร    รองผูYอำนวยการกลุRมบริหารท่ัวไป  

2.2.2 นางสาวศรประภา  สิริภัทรวิช รองผูYอำนวยการกลุRมบริหารวิชาการ 

2.2.3 นางทยิดา  ต้ังตระกูล รองผูYอำนวยการกลุRมบริหารงบประมาณ 

2.2.4 นายอนุรักษc จ๋ิวสุข  รองผูYอำนวยการกลุRมบริหารงานบุคคล 

 

3. ข*อมูลครูและบุคลากร 

 จำแนกครูและบุคลากรตามเพศ และระดับวิทยฐานะ ป\การศึกษา 2564 

กลุ4มสาระการเรียนรู*/

กิจกรรมพัฒนาผู*เรียน 

เพศ วิทยฐานะ 
พนักงาน

ราชการ 

คร ู

อัตราจ*าง 
รวม 

ชาย หญิง 
ครู

ผู@ชBวย 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 

ผูYอำนวยการ 1 - - - - 1 - - 1 

รองผูYอำนวยการ 1 3 - - 1 3 - - 4 

ภาษาไทย 4 10 2 6 6 - - - 14 

คณิตศาสตรc 6 16 1 10 10 1 - - 22 

วิทยาศาสตรc 9 19 3 12 9 2 - 2 28 

สังคมศึกษาฯ 5 11 1 8 5 1 1 - 16 

สุขศึกษาฯ 2 7 1 4 3 - - 1 9 

ศิลปะ 3 7 1 7 - 1 - 1 10 

การงานอาชีพฯ 1 4 - 3 1 1 - - 5 

ภาษาตRางประเทศ 5 24 3 18 4 3 - 1 29 

กิจกรรมพัฒนาผู@เรียน/แนะแนว - 5 - 3 - 2 - - 5 

รวม 37 106 12 71 39 15 1 5 143 
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4. ข*อมูลนักเรียน 

 ขYอมูล DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห*อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 12 220 274 494 

ม.2 12 224 278 502 

ม.3 12 216 279 495 

รวม ม.ตYน 36 660 831 1,491 

ม.4 13 178 342 520 

ม.5 13 214 310 524 

ม.6 12 208 282 490 

รวม ม.ปลาย 38 600 934 1,534 

รวมท้ังหมด 74 1,260 1,765 3,025 

 

5. ข*อมูลงบประมาณ  ป\การศึกษา 2564 

งบประมาณ (รับ – จRาย) 

รายรับ จำนวน / บาท รายจ4าย จำนวน / บาท 

เงินงบประมาณ 47,581,680 งบดำเนินการ/เงินเดือน – คRาจYาง 47,581,680 

เงินนอกงบประมาณ 56,556,271.08 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 43,029,733.76 

รวมรายรับ 104,137,951.08 รวมรายจ4าย 90.611413.76 

 งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินคRาจYาง    คิดเปNนรYอยละ 45.69 ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปNนรYอยละ 41.32 ของรายรับ 

 

6. ข*อมูลสภาพชุมชนโดยรวม (เขตพ้ืนท่ีบริการ) 

        6.1 โรงเรียนสารวิทยา ตั ้งอยู Rในเขตจตุจักรมีพื ้นที ่ 32.908 ตารางกิโลเมตร  ประชากร 156,684 คน  

ความหนาแนRน 4,761.27 คน/ตารางกิโลเมตร แบRงเขตการปกครองเปNน 5 แขวงประกอบดYวย แขวงลาดยาว  แขวง

เสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพลและแขวงจตุจักร มีลักษณะเปNนแหลRงที่อยูRอาศัยหนาแนRนสภาพชุมชนรอบ

บริเวณโรงเรียน มีทั้งหนRวยงานราชการและชุมชน เชRน กรมวิทยาศาสตรcทหารบก กรมทหารราบที่ 11 กรมป�าไมY  

สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหRงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรc กรมสRงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ชุมชนริมคลองบางบัว และชุมชนหัตถกรรมทองลงหิน  
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        6.2   การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของผูYปกครอง 

-    ผูYปกครองสRวนใหญRจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

-    ผูYปกครองสRวนใหญRประกอบอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ 

-    ผูYปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจอยูRในระดับปานกลาง 

-    ผูYปกครองมีรายไดYเฉล่ียตRอป: ประมาณ 200,000 บาท  

-    ผูYปกครองมีจำนวนคนเฉล่ียตRอครอบครัว 2 คน 

       6.3  โอกาสและขYอจำกัดของโรงเรียน 

     โรงเรียนสารวิทยาตั้งอยูRริมถนนพหลโยธินมีเนื ้อที่ 31 ไรR บริเวณใกลYเคียงเปNนสถานที่ราชการ  

สถานศึกษา ชุมชน และแหลRงการคYา โรงเรียนไดYรับความรRวมมือและสนับสนุนใหYใชYสถานที่ดังกลRาวเปNนแหลRง

เรียนรูYของนักเรียนและครู นอกจากนั้นหนRวยราชการ วัด และมหาวิทยาลัยไดYสRงวิทยากรที่มีความรูYความสามารถ

มาใหYความรูYแกRนักเรียนและครูในฐานะอาจารยcพิเศษ 

โอกาส 

Ø โรงเรียนอยูRใกลYหนRวยราชการ และมหาวิทยาลัย 

Ø ผูYปกครองและชุมชนเช่ือม่ันและยอมรับในมาตรฐานของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

Ø ผูYปกครองมีรายไดYเพียงพอท่ีจะสRงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรและการศึกษาของนักเรียน 

Ø พ.ร.บ.การศึกษาและนโยบายมีผลตRอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูYของนักเรียน 

Ø การคมนาคมสะดวกตRอการเดินทาง มีรถไฟฟ�าและรถโดยสารประจำทาง
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 ป:การศึกษา 2564 โรงเรียนสารวิทยาไดYกำหนดมาตรฐานการศึกษา และคRาเป�าหมายระดับคุณภาพ  

ยอดเย่ียม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตาราง 

มาตรฐาน ค)าเป,าหมาย ผลการประเมิน 
ผลการ

พัฒนา 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู6เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู8เรียน    

1.  มีความสามารถในการอ@าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ร8อยละ 76.67 ร8อยละ 79.57 +1 

2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหN คิดอย@างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

            แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก8ปTญหา 

ร8อยละ 80 ร8อยละ 80.38 +1 

3.  มีความสามารถในการสร8างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  +1 

4.  มีความสามารถในการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร8อยละ 80 ร8อยละ 91.35 +1 

5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร8อยละ 70 ร8อยละ 80.77 +1 

6.  มีความรู8 ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต@องานอาชีพ ร8อยละ 80 ร8อยละ 94.65 +1 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคNของผู8เรียน    

1.  การมีคุณลักษณะและค@านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร8อยละ 90 ร8อยละ 95.77 +1 

2.  ความภูมิใจในท8องถิ่นและความเปbนไทย ร8อยละ 80 ร8อยละ 91.74 +1 

3.  การยอมรับที่จะอยู@ร@วมกันบนความแตกต@างและหลากหลาย ร8อยละ 80 ร8อยละ 98.91 +1 

4.  สุขภาวะทางร@างกาย และจิตสังคม ร8อยละ 86.67 ร8อยละ 98.43 +1 

5.  ความกตัญeูกตเวท ี ร8อยละ 90 ร8อยละ 98.17 +1 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.1  มีเปfาหมายวิสัยทัศนNและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน8นคุณภาพของผู8เรียนรอบด8านตามหลักสูตร 

             สถานศึกษาและทุกกลุ@มเปfาหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให8มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.5 จัดสภาพแวดล8อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต@อการจัดการเรียนรู8 

             อย@างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

             การจัดการเรียนรู8 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน6นผู6เรียนเปHนสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

3.1 จัดการเรียนรู8ผ@านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

             ประยุกตNใช8ในชีวิตได8 

ร8อยละ 80 ร8อยละ 98.43 +1 

 3.2 ใช8สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล@งเรียนรู8ที่เอื้อต@อการเรียนรู8 ร8อยละ 80 ร8อยละ 98.55 +1 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร8อยละ 90 ร8อยละ 99.55 +1 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู8เรียนอย@างเปbนระบบ และนำผลมาพัฒนาผู8เรียน ร8อยละ 90 ร8อยละ 97.31 +1 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู8และให8ข8อมูลสะท8อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

             การจัดการเรียนรู8 

ร8อยละ 85 ร8อยละ 98.12 +1 

ภาพรวม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

หมายเหตุ +1 หมายถึง ผลการพัฒนาเปbนไปตามเกณฑN/ค@าเปfาหมายที่โรงเรียนกำหนด 

             -1 หมายถึง ผลการพัฒนาต่ำกว@าเกณฑN/ค@าเปfาหมายที่โรงเรียนกำหนด 

ส0วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเอง 
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มาตรฐานท่ี 1 

ประเด็นพิจารณา  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 1) มีความสามารถในการอRาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

1.1) มีความสามารถในการอRาน การเขียน การส่ือสารภาษาไทยตามเกณฑc 

กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนไดYมีการกำหนดชั่วโมงในการพัฒนาทักษะดYานการอRาน คิดวิเคราะหc และเขียนสื่อความ

ภาษาไทยในทุกภาคเรียน โดยไดYบูรณาการในชั่วโมงการจัดการเรียนรูYของครูผูYสอน และนอกเวลาเรียน โดยใหY

ผูYเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป:ที่ 1-6 อRานจากหนังสือ หรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกสcในรูปแบบตRาง ๆ ที่ตนสนใจ

ในชั่วโมงการจัดการเรียนรูY แลYวนำเสนอสาระสำคัญใหYเพื่อน ๆ ในหYองฟ�ง อีกทั้งยังศึกษาจากแหลRงเรียนรูY

ภายในโรงเรียน เชRน หYองสมุดโรงเรียนและหนังสือของกลุRมสาระการเรียนรูYทุกกลุRมสาระที่นักเรียนสามารถเขYา

มาใชYบริการในการอRาน และยืมกลับไปเพื่ออRานนอกเวลาไดY แลYวบันทึกลงในสมุดบันทึกรักการอRาน โดยไมR

กำหนดรูปแบบในการนำเสนอ มีการตรวจประเมินโดยครูกลุRมสาระการเรียนรูYภาษาไทย ตามเกณฑcระดับ

คุณภาพที่กำหนดไวY นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการอRานออกเสียงภาษาไทยของผูYเรียนดYวยชุดแบบฝ�ก ตาม

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมคลินิกหมอภาษาแกYป�ญหาอRานไมRคลRองเขียนไมRคลRอง 

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตYน (ม.1-3) ในรูปแบบเพื่อนชRวยเพื่อน โดยมีครูกลุRมสาระการเรียนรูY

ภาษาไทยเปNนผูYประเมินและใหYคำแนะนำเปNนรายบุคคล 

 

ผลการพัฒนา   

นักเรียนมีความรูYและทักษะดYานการอRาน คิดวิเคราะหc และเขียนสื่อความภาษาไทยไดYอยRางถูกตYอง

ตามเกณฑcประเด็นพิจารณาที่กำหนด จากนักเรียนทั้งหมด 2,978 คน อยูRในเกณฑcระดับดีขึ้นไปจำนวน 2,830 

คน คิดเปNนรYอยละ 95.03 

ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 

1 

(กำลังพัฒนา) ผลรวม 
ระดับดี

ขึ้นไป 

ระดับ ม.1 253 192 48 - 3 496 493 99.40 

ระดับ ม.2 319 84 73 21 3 500 476 95.2 

ระดับ ม.3 247 74 82 80 1 484 403 83.26 

ระดับ ม.4 380 58 64 15 4 521 502 96.35 

ระดับ ม.5 136 334 38 1 - 509 508 99.80 

ระดับ ม.6 280 124 44 20 - 468 448 95.73 

รวม 1,615 866 349 137 11 2,978 2,830 95.03 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

มีความสามารถในการอ4าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทยตามเกณฑX 
ยอดเย่ียม 
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จุดเด4น   

  1. โรงเรียนไดYมีการบูรณาการช่ัวโมงรักการอRานในช่ัวโมงการจัดการเรียนรูYของครูผูYสอน และนอกเวลา

เรียน โดยใหYผูYเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป:ที่ 1-6 อRานจากหนังสือ หรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกสcในรูปแบบตRาง ๆ 

ที่ตนสนใจในชั่วโมงการจัดการเรียนรูY แลYวนำเสนอสาระสำคัญที่ไดYจากการอRานใหYเพื่อน ๆ ฟ�งพรYอมนำเสนอ

แลกเปล่ียนเรียนรูYกับเพ่ือนรRวมช้ันเรียน โดยไมRกำหนดรูปแบบในการนำเสนอ 

   2. โรงเรียนมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน กิจกรรมคลินิกหมอภาษาแกYป�ญหา 

อRานไมRคลRองเขียนไมRคลRอง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตYน (ม.1-3) เปNนการชRวยพัฒนาและแกYป�ญหา

ใหYนักเรียนสามารถอRานออกเขียนไดY 

 

จุดควรพัฒนา  

  นักเรียนที่ไดYรับผลการประเมินในระดับ 1 (กำลังพัฒนา) และ 2 (ปานกลาง) จะตYองไดYรับการสRงเสริม 

และพัฒนาทักษะทางดYานการสื่อสารที่มากขึ้นโดยพัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม

คลินิกหมอภาษาแกYป�ญหาอRานไมRคลRองเขียนไมRคลRอง โดยใหYผูYเรียนมารRวมกิจกรรมเพื่อแกYป�ญหามากข้ึน 

และใหYโอกาสนักเรียนไดYเขYารRวมกิจกรรมการเเขRงขันทักษะทางภาษาไทยที่เกี่ยวขYองกับการอRาน การเขียน  

การส่ือสารภาษาไทย เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารทางภาษาไทยใหYมีความชำนาญมากข้ึน  

 

ประเด็นพิจารณา  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 1) มีความสามารถในการอRาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

1.2) มีความสามารถในการอRาน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษตามเกณฑc 

กระบวนการพัฒนา    

  ใหYนักเรียนทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6) ไดYฝ�กและเขYารับการทดสอบในการนำเสนอเพื่อการสื่อสารตRาง ๆ 

ตามหัวขYอที ่ครูกำหนดและบันทึกผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอ โดยคุณครูจะแนะแนวหลักการสื ่อสาร

ภาษาอังกฤษและสำนวนหลักภาษาท่ีถูกตYอง 

 

ผลการพัฒนา  

  นักเรียนมีความรูYและทักษะภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมข้ึนในการส่ือสารภาษาอังกฤษตามเกณฑcท่ีกำหนดซ่ึง

จากนักเรียนท้ังหมด 2,978 คน อยูRในเกณฑcระดับดีข้ึนไปจำนวน 2,328 คน คิดเปNนรYอยละ 78.17    

ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 

1 

(กำลังพัฒนา) ผลรวม 
ระดับดี

ขึ้นไป 

ระดับ ม.1 120 135 100 71 70 496 355 71.57 

ระดับ ม.2 130 120 105 73 72 500 355 71 

ระดับ ม.3 120 100 190 37 37 484 410 84.71 
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ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 

1 

(กำลังพัฒนา) ผลรวม 
ระดับดี

ขึ้นไป 

ระดับ ม.4 150 120 108 72 71 521 378 72.55 

ระดับ ม.5 125 190 130 32 32 509 445 87.42 

ระดับ ม.6 142 125 118 42 41 468 385 82.26 

รวม 787 790 751 327 323 2,978 2,328 78.17 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

มีความสามารถในการอ4าน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษตามเกณฑX 
ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น   

การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 มีการบูรณาการในการใชYสำนวนคำพูดภาษาอังกฤษ 

ที่มีความหลากหลายมากขึ้น มีการพัฒนาขึ้น นักเรียนสามารถนำไปปรับใชYในการสื่อสารกับชาวตRางชาติและ 

ตRอยอดในการศึกษาภาษาอังกฤษไดYในอนาคต 

 

จุดควรพัฒนา  

นักเรียนที่ไดYรับผลการประเมินในระดับ 1 (กำลังพัฒนา) และ 2 (ปานกลาง) จะตYองไดYรับการสRงเสริม 

และพัฒนาทักษะทางดYานการสื่อสารที่มากขึ้นโดยอาจจะสRงเสริมในรูปแบบการสอนเสริมนักเรียนในกลุRม

เหลRานี้ และใหYโอกาสนักเรียนไดYเขYารRวมกิจกรรมการเเขRงขันทักษะทางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวขYองกับการสื่อสาร 

เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษใหYมีความชำนาญมากข้ึน 

 

ประเด็นพิจารณา  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 1) มีความสามารถในการอRาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

    1.3) มีความสามารถในการคิดคำนวณไดYเหมาะสมตามเกณฑc 

กระบวนการพัฒนา       

  โรงเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณของผูYเรียนโดยกำหนดในรายวิชาพื้นฐานสำหรับผูYเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป:ที่ 1–6 โดยเนYนใหYผูYเรียนทำแบบฝ�กทักษะ การเลRนเกม การอธิบายปากเปลRา จากการคิด

คำนวณตามเนื้อหาสาระของแตRละระดับชั้น มีการจัดโครงการที่สRงเสริมความสามารถดYานการคิดคำนวณตาม

ศักยภาพของผูYเรียน และจัดกิจกรรมเจียระไนเพชร เจียระไนพลอย ในรูปแบบออนไลนcโดยผRานการเรียนรูY 

ในชRองทางของ G-Suite for education สRงเสริมและสนับสนุนใหYผู YเรียนไดYทบทวนบทเรียนจากคลิปวิดีโอ 

การสอนใน Google Classroom และ Google Site 
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ผลการพัฒนา 

ผลการพัฒนาดYานการคิดคำนวณของผูYเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป:ที่ 1–6 พบวRาผูYเรียนมากกวRารYอยละ 

70 มีทักษะในการคิดคำนวณ ผูYเรียนมีความสามารถในการนำจำนวนตัวเลขมาสัมพันธcกัน โดยผูYเรียนนำความรูY

ความเขYาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑc ความคิดรวบยอด และยุทธcวิธีทางคณิตศาสตรcมาใชYในการคิดคำนวณ สามารถ 

ทำไดYอยRางคลRองแคลRว แมRนยำ และถูกตYอง  

ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 

1 

(กำลังพัฒนา) ผลรวม 
ระดับดี

ขึ้นไป 

ระดับ ม.1 257 159 42 36 2 496 458 92.34 

ระดับ ม.2 106 154 131 80 29 500 391 78.20 

ระดับ ม.3 107 116 145 99 17 484 368 76.03 

ระดับ ม.4 23 79 160 187 72 521 262 50.29 

ระดับ ม.5 22 84 155 163 85 509 261 51.28 

ระดับ ม.6 14 93 104 117 140 468 211 45.09 

รวม 529 685 737 682 345 2978 1951 65.51 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

ความสามารถในการคิดคำนวณได*เหมาะสมตามเกณฑX 
ดีเลิศ 

 

จุดเด4น  

1. ครูผูYสอนในกลุRมสาระการเรียนรูYคณิตศาสตรcไดYจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรูYที่มีเนื้อหาเพิ่มเติม

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 โดยรวบรวมเนื้อหาจาก 

การทดสอบทางสถาบันตRาง ๆ เพื่อกระตุYนใหYผูYเรียนเกิดการเรียนรูYอยRางมีประสิทธิภาพ โดยมีเทคนิคในการคิด

คำนวณท่ีซับซYอนและหลากหลายใหYผูYเรียนไดYเกิดความคิดรวบยอดมากข้ึน 

2. โรงเรียนมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเจียระไนเพชร เจียระไนพลอย  

ในรูปแบบออนไลนcโดยผRานการเรียนรูYในชRองทางของ G-Suite for education และจัดกิจกรรมในชRวงเวลา 

หลังเลิกเรียนเพ่ือเปNนการพัฒนาและแกYป�ญหาการคิดคำนวณของนักเรียนท่ีไมRคลRองในทุกระดับช้ัน  

 

จุดควรพัฒนา  

พัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเจียระไนเพชร เจียระไนพลอย โดยใหY

ผูYเรียนมารRวมกิจกรรมเพ่ือแกYป�ญหามากข้ึน 
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สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 1) มีความสามารถในการอRาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

กระบวนการพัฒนา  

  ทางโรงเรียนไดYพัฒนาความสามารถในการอRาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวนของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป:ที่ 1-6 โดยเนYนใหYผู YเรียนไดYทำแบบฝ�กทักษะ การเลRนเกมสc การอธิบายปากเปลRา  

การนำเสนอเพื่อการสื่อสารพรYอมบันทึกผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอ การจัดทำบันทึกรักการอRาน การใชYชุดแบบ

ฝ�กพัฒนาทางภาษา และการใหYนักเรียนที่อRานไมRคลRอง เขียนไมRคลRองไดYเขYารRวมกิจกรรมคลินิกหมอภาษา 

ภายใตYการดูแลของคุณครูผูYรับผิดชอบซ่ึงจะเปNนผูYประเมินและใหYคำแนะนำรายบุคคล 

 

ผลการพัฒนา   

         นักเรียนมีความรูYและทักษะในดYานการอRานเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวนไดYตามเกณฑcที่กำหนด

โดยจากนักเรียนท้ังหมด 2,978 คน น้ัน นักเรียนมีความสามารถในการอRาน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษ

ในระดับดีขั้นไปรYอยละ 78.17 สำหรับดYานความสามารถในการอRาน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยในระดับดี

ขึ้นไปรYอยละ 95.03 และนักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวนในระดับดีขึ้นไปรYอยละ 65.51 ผลสรุปรYอย

ละความสามารถในการอRาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ อยูRในระดับดีขึ้นไปรYอยละ 79.57 โดย

ผูYเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และนำเอายุทธวิธีทางคณิตศาสตรcมาใชYในการคิด

คำนวณ ไดYอยRางคลRองแคลRว แมRนยำ และถูกตYอง 

ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 

1 

(กำลังพัฒนา) ผลรวม 
ระดับดี

ขึ้นไป 

1) การอBาน การ

เขียน การสื่อสาร

ภาษาไทย 

1,615 866 349 137 11 2,978 2,830 95.03 

2) การอBาน การ

เขียน การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

787 790 751 327 323 2,978 2,328 78.17 

3) การคดิ

คำนวณได@

เหมาะสม 

ตามเกณฑZ 

529 685 737 682 345 2,978 1,951 65.51 

รวม 79.57 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

1) ความสามารถในการอ4าน การเขียน การส่ือสาร และการคำนวณ 
ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณายRอย 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหc คิดอยRางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

        แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกYป�ญหา 

กระบวนการพัฒนา  

ครูผูYสอนในแตRละระดับช้ันเปNนผูYรับผิดชอบประเมินการคิดวิเคราะหc คิดอยRาง มีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกYป�ญหาของนักเรียนรายบุคคล โดยใชYแบบทดสอบการคิดวิเคราะหc คิดอยRางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกYป�ญหา ซึ่งมีการสุRมกลุRมตัวอยRางโดยใชYการสุRมอยRางงRาย 

โดยกลุRมสาระการเรียนรูYวิทยาศาสตรcและเทคโนโลยี กำหนดกลุRมตัวอยRางจากคำแนะนำของคณะกรรมการ คือ  

- มัธยมศึกษาตอนตYน ใชYนักเรียนหYองคูR จำนวน 6 หYอง 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย ใชYนักเรียนหYองค่ี จำนวน 6 หYอง 

 

ผลการพัฒนา   

ผูYเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใครRครวญไตรRตรอง พิจารณาอยRางรอบคอบ โดยใชY

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกYป�ญหาอยRางมีเหตุผล คิดเปNนรYอยละ 

80.38 ซ่ึงมีคุณภาพอยูRในระดับยอดเย่ียม 

ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 

1 

(กำลังพัฒนา) ผลรวม 
ระดับดี

ขึ้นไป 

ระดับ ม.1 73 65 48 45 7 238 186 78.15 

ระดับ ม.2 73 59 60 35 14 241 192 79.67 

ระดับ ม.3 64 72 55 49 1 241 191 79.25 

ระดับ ม.4 73 75 53 39 11 251 201 80.08 

ระดับ ม.5 82 79 45 36 7 249 206 82.73 

ระดับ ม.6 72 65 42 35 3 217 179 82.49 

รวม 437 415 303 239 43 1,437 1,155 80.38 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหX คิดอย4างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแก*ปlญหา 

ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น   

ผูYเรียนไดYรับการจัดการเรียนรูYที่พัฒนาและสRงเสริมใหYสามารถคิด จำแนกแยกแยะ ใครRครวญไตรRตรอง 

พิจารณาอยRางรอบคอบ โดยใชYเหตุผลประกอบการตัดสินใจ นอกจากนั้นยังมีการอภิปรายแลกเปลี ่ยน 

ความคิดเห็นเพ่ือใหYผูYเรียนแสดงความคิดเห็นรวมท้ังรRวมกันแกYป�ญหาอยRางมีเหตุผลไดY  
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จุดควรพัฒนา  

ควรจะมีการเลือกสุRมกลุRมตัวอยRางใหYมีปริมาณที่มากขึ้น เพื่อใหYผลของการประเมินมีความสอดคลYอง

และครอบคลุมกับกลุRมผูYเรียนท้ังหมดของโรงเรียน 

 

ประเด็นพิจารณา  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 3) มีความสามารถในการสรYางนวัตกรรม 

กระบวนการพัฒนา  

 โรงเรียนสารวิทยาไดYกำหนดวิสัยทัศนcเปNนโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ ธำรงคุณธรรม กYาวทันเทคโนโลยี  

มีการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรูYใหYครอบคลุมสอดคลYองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาใหYผูYเรียนมีความเปNนเลิศดYานวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตาม

หลักสูตรและมีทักษะการเรียนรูYในศตวรรษที่ 21 จึงไดYมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูYเรียน ดYวยกระบวนการ

เรียนรูYและวิธีการที่หลากหลาย มุRงเนYนใหYผูYเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหc คิดอยRางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชYเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกYป�ญหา สRงเสริมและสนับสนุน 

การคYนควYาองคcความรูYหรือวิธีการใหมR ๆ ของผูYเรียน ตามความถนัดและความสนใจ เชRน แนวคิด วิธีการ 

โครงการ โครงงาน สิ่งประดิษฐc การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรc การสรYางสื่อและนวัตกรรม เพื่อใหYเกิด

นวัตกรรมที่นำไปประยุกตcใชYในการแกYป�ญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเผยแพรRผลงาน โครงงาน/

นวัตกรรม ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงาน/นวัตกรรม คอยใหYคำปรึกษา 

ชี้แนะแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งกระบวนการดังกลRาวจะชRวยใหYผูYเรียนเกิดการเรียนรูYอยRางตRอเนื่องและ

เปNนระบบ และไดYรับการพัฒนาอยRางเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามเป�าหมายของการจัดการเรียนรูYโรงเรียน

มาตรฐานสากล  

  

ผลการพัฒนา   

 ผูYเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหc คิดอยRางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

โดยใชYเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกYป�ญหา มีความรู YความสามารถในการศึกษาคYนควYา รวบรวม 

เชื่อมโยงองคcความรูY และนำประสบการณcมาใชYในการสรYางสรรคcหรือพัฒนาสิ่งใหมR ๆ ดYวยตนเองและทำงาน

เปNนทีมจากการลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดเปNนนวัตกรรม และนำไปใชY ตลอดจนเผยแพรRภายในโรงเรียนและ

ภายนอกโรงเรียน จนไดYรับรางวัลในระดับโรงเรียน ระดับภาค และระดับประเทศ เกิดผลการประเมินคุณภาพ

อยูRในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม เชRน การเผยแพรRโครงงานการศึกษาคYนควYาดYวยตนเอง ของนักเรียนโรงเรียน

สารวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตYน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรc รางวัลการแขRงขันโครงการนวัตกรรมไฟฟ�าแหRงอนาคต และการประกวดโครงการ “Young 

Youtuber Challenge ป�¬นนYองใหYดัง สรYางสรรคcใหYป�ง”  
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จุดเด4น     

 1. โรงเรียนสารวิทยามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูYเรียนดYวยกระบวนการเรียนรูYและวิธีการ 

ที่หลากหลาย ตามวิสัยทัศนc บริบทของโรงเรียน ความเหมาะสมกับผูYเรียน และมุRงเนYนการจัดการเรียนรูY 

ที่ยกระดับการจัดการศึกษาใหYมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทRาสากล จึงทำใหYผูYเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดYอยRาง

มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของตนเอง เกิดทักษะการเรียนรูYในศตวรรษที่ 21 สRงผลใหYผูYเรียนมีศักยภาพ 

เปNนพลโลกท่ีดี 

 2. โรงเรียนสารวิทยามีการสนับสนุนสRงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการตRาง ๆ รวมถึงสถานท่ี  

แหลRงเรียนรูY ท่ีเอ้ือตRอการจัดประสบการณcเรียนรูY และทักษะการเรียนรูYของผูYเรียน 

 3. ครูผู Yสอนมีทักษะความรู Y ความสามารถในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู YดYวยวิธีการสอน 

ท่ีหลากหลายและพัฒนาตนเองอยRางตRอเน่ือง 

 4. ผูYเรียนมีความพรYอมในการเรียนรูY และสามารถศึกษาคYนควYาองคcความรูYหรือวิธีการใหมR ๆ ตามความ

ถนัดและความสนใจของผูYเรียน  

  

จุดควรพัฒนา  

 โรงเรียนควรสRงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุปกรณcที่เอื้อตRอการจัดการเรียนรูY ใหYแกRครูและผูYเรียน  

ที่ไมRมีความพรYอมอยRางทั่วถึง เพื่อใหYสอดคลYองกับการจัดการเรียนรูYในศตวรรษที่ 21 ของการจัดการเรียนรูY

โรงเรียนมาตรฐานสากล  

 

ประเด็นพิจารณา  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 4) มีความสามารถในการใชYเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กระบวนการพัฒนา  

1. การวางแผน (Plan) ไดYแกR การตั้งเป�าหมายจากป�ญหาหรือโอกาสตRาง ๆ และสรYางแผนการทำงาน

หรือกระบวนการเพ่ือทำใหYเป�าหมายน้ีประสบความสำเร็จ 

2. ปฏิบัติ/การทดสอบ (Do) ไดYแกR ข้ันตอนการทดสอบ เปNนการลงมือทำและเก็บขYอมูลเพ่ือหาจุดอRอน

หรือจุดท่ีสามารถพัฒนามากข้ึนไดY รวมถึงการแกYป�ญหาเฉพาะหนYาตRาง ๆ ดYวย 

3. การตรวจสอบ (Check) หมายถึงขั้นตอนการตรวจสอบ เปNนขั้นตอนหาชRองทางและวิธีพัฒนา

กระบวนการตRาง ๆ ใหYเร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสและ

อุปสรรคตRาง ๆ ในกระบวนการ 

4. การดำเนินการ/ปรับปรุงแกYไข (Action) หมายถึงการดำเนินการเพื ่อปรับปรุงแกYไข เพื ่อใหY

กระบวนการข้ันตอนตRาง ๆ เร็วข้ึน ดีข้ึน หรือมีคRาใชYจRายนYอยกวRาเดิม 

 

 

 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

24 

ผลการพัฒนา   

1. ผูYเรียนมีความสามารถในการใชYเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนออนไลนc  

อยูRในระดับ ยอดเย่ียม 

2. ผูYเรียนมีความสามารถในการใชYเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสรYางสรรคcผลงาน อยูRใน

ระดับ ยอดเย่ียม 

ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 

1 

(กำลัง

พัฒนา) 

ผลรวม 
ระดับดี

ขึ้นไป 

ภาคเรียนท่ี 1 2,075 460 209 127 59 2,940 2,744 93.36 

ภาคเรียนท่ี 2 2,115 324 187 142 170 2,941 2,626 89.28 

รวม 2,095 392 198 134.5 114.5 2,940.5 2,685 91.32 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

มีความสามารถในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอนออนไลนX 
ยอดเย่ียม 

 

ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 

1 

(กำลัง

พัฒนา) 

ผลรวม 
ระดับด ี

ขึ้นไป 

ภาคเรียนท่ี 1 2,045 468 198 165 61 2,940 2,744 92.24 

ภาคเรียนท่ี 2 2,168 307 187 110 166 2,941 2,662 90.49 

รวม 2,099.6 390.2 195.8 135.7 114.1 2,940.5 2,692.2 91.37 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

มีความสามารถในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสร*างสรรคXผลงาน 
ยอดเย่ียม 
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สรุปผลการพัฒนา 

ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 

1 

(กำลัง

พัฒนา) 

ผลรวม 
ระดับด ี

ขึ้นไป 

1) ความสามารถ

ในการใช@

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสารใน 

การเรียนการสอน

ออนไลนZ 

2,095 392 198 134.5 114.5 2,940.5 2,685 91.32 

2) ความสามารถ

ในการใช@

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสารในการ

สร@างสรรคZผลงาน 

2,099.6 390.2 195.8 135.7 114.1 2,940.5 2,692.2 91.37 

รวม 91.35 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

4) มีความสามารถในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น    

ผูYเรียนมีความสามารถในการใชYเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนออนไลนc 

และผูYเรียนมีความสามารถในการใชYเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสรYางสรรคcผลงาน 

 

จุดควรพัฒนา   

ผูYเรียนนำนวัตกรรมท่ีสรYางข้ึนรRวมประกวดและเผยแพรRอยRางกวYางขวาง 

 

ประเด็นพิจารณา  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนา  

สถานศึกษาสRงเสริมใหYผูYเรียนทุกคนไดYเรียนรูYตามความถนัดและความสนใจอยRางเต็มตามศักยภาพ ท้ัง

ดYานวิชาการ ดYานทักษะชีวิตและดYานทักษะวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่ทำใหYผูYเรียนบรรลุตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชYกระบวนการเรียนการสอนโดยเนYนผูYเรียนเปNน
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สำคัญ ดYวยกิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุRมสาระการเรียนรูYและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชRน “ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารูY”  วิชาเลือกเสรี และจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพ

ดYานวิชาการในทุกกลุRมสาระการเรียนรูY และสRงเสริมใหYผูYเรียนไดYเขYารRวมการแขRงขันทักษะทางวิชาการท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน เชRน เขYารRวมการสอบแขRงขันมูลนิธิสRงเสริมโอลิมป�กวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตรcศึกษา (สอวน.) ประกวด “young Youtuber Challenge” ป�¬นนYองใหYดังสรYางสรรคcใหYป�ง มีการ

พัฒนาผูYเรียนใหYมีคุณภาพ และมีศักยภาพสูRความเปNนเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสำหรับ

หYองเรียนปกติ และหลักสูตรหYองเรียนพิเศษในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนตYน ไดYแกR หYองเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตรc – คณิตศาสตรc (GIEFTED) หYองเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  และในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดYแกR หYองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตรc – คณิตศาสตรc (GIEFTED) หYองเรียนพิเศษ

ภาษาจีน หYองเรียนพิเศษภาษาเกาหลี หYองเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ�น หYองเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส หYองเรียน

พิเศษวิทยาศาสตรc-เทคโนโลยี และจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเจYาของภาษา 

 

ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาดYานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผูYเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป:ที่ 1 – 6  

พบวRา ผูYเรียนมากกวRารYอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูRในระดับดี ผูYเรียนมีความรูY ความเขYาใจ ตาม

หลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา บรรลุตามมาตรฐานตัวชี ้วัด มีความสามารถในการสรYาง

นวัตกรรม มีทักษะทางดYานภาษาและการคิดคำนวณ    มีทักษะการทำงานและมีความสามารถทำงานรRวมกัน

เปNนทีมตามการเรียนรูYในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการแขRงขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน โดยไดYรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการประกวด “young Youtuber Challenge” ป�¬น

นYองใหYดังสรYางสรรคcใหYป�ง และไดYรับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศการแขRงขันโครงการนวัตกรรมไฟฟ�า

แหRงอนาคต 
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ภาคเรียนท่ี 1 

ประเด็นพิจารณา

ย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ผ0านตาม

เกณฑ7ที่

กำหนด 

เกรด

0 

เกรด

1 

เกรด

1.5 

เกรด

2 

เกรด

2.5 

เกรด

3 

เกรด

3.5 
เกรด4 ผลรวม 

ผVานตาม

เกณฑXที่

กำหนด 

ภาษาไทย 150 232 136 198 252 336 388 1,281 2,973 2,256 75.81 

คณิตศาสตรZ 172 266 140 215 340 408 420 1,012 2,973 2,180 73.26 
วิทยาศาสตร*และ

เทคโนโลยี 
76 144 93 136 172 274 365 1,710 2,970 2,521 84.70 

ภาษาตBางประเทศ 72 112 60 88 103 199 284 2,054 2,972 2,640 88.72 

สังคมศึกษาฯ 107 138 60 75 54 126 147 2,267 2,974 2,594 87.17 

สุขศึกษาและพลศึกษา 127 154 89 96 82 161 212 2,053 2,974 2,508 84.28 

ศิลปะ 66 50 52 119 172 284 356 1,875 2,974 2,687 90.28 

การงานอาชีพ 93 178 73 117 172 260 399 1,679 2,971 2,510 84.33 

รวม 83.57 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

ประเด็นพิจารณา

ย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ผ0านตาม

เกณฑ7ที่

กำหนด 

เกรด

0 

เกรด

1 

เกรด

1.5 

เกรด

2 

เกรด

2.5 

เกรด

3 

เกรด

3.5 
เกรด4 ผลรวม 

ผVานตาม

เกณฑXที่

กำหนด 

ภาษาไทย 193 221 157 220 284 386 418 1,093 2,972 2,181 73.28 

คณิตศาสตรZ 256 394 227 383 470 450 270 520 2,970 1,711 57.51 
วิทยาศาสตร*และ

เทคโนโลยี 
136 191 103 184 231 330 354 1,441 2,970 2,356 79.16 

ภาษาตBางประเทศ 102 125 78 160 147 310 323 1,729 2,974 2,509 84.32 

สังคมศึกษาฯ 96 143 60 108 87 128 131 2,222 2,975 2,568 86.29 

สุขศึกษาและพลศึกษา 167 249 100 104 102 223 211 1,818 2,974 2,354 79.10 

ศิลปะ 94 85 53 85 125 186 314 2,029 2,971 2,654 89.17 

การงานอาชีพ 143 297 110 195 230 317 442 1,239 2,973 2,229 74.89 

รวม 77.96 
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สรุปผลการพัฒนา 

จำนวนนักเรียน 

 

ป@การศึกษา 2564 

จำนวนนักเรียน 

ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียน 

ระดับดีข้ึนไป 

ร*อยละของนักเรียน

ระดับดีข้ึนไป 

ภาคเรียนท่ี 1 2,976 2,487 83.57 

ภาคเรียนท่ี 2 2,976 2,320 77.96 

รวม 80.77 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น  

 ผูYเรียนเปNนผูYที่ใฝ�รูYใฝ�เรียน มีความรูYความสามรถในการสรYางนวัตกรรม มีความสามารถในการอRาน  

การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ คิดวิเคราะหc สามารถใชYเทคโนโลยีในการเรียนรูY มีความสามารถในการ

แสวงหาความรูYดYวยตนเอง ปรับตัวตามสถานการณcวิถีปกติใหมRไดYอยRางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพของแตRละ

บุคคลและพัฒนาตนเองอยRางตRอเนื่องสRงผลใหYผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูRในระดับ ยอดเยี่ยม และ

มีผลการแขRงขันทักษะทางดYานวิชาการในระดับประเทศ 

 

จุดควรพัฒนา  

 ควรกระตุ YนและสRงเสริมสนับสนุนผู YเรียนใหYเขYารRวมโครงการ กิจกรรมในรูปแบบออนไลนc เชRน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเจียระไนเพชร เจียระไนพลอย เพื่อแกYป�ญหาการคิด

คำนวณใหYมากขึ ้น กิจกรรมการประกวดของแตRละกลุ Rมสาระการเรียนรู Y และกิจกรรมการประกวด

ระดับประเทศ 

 

ประเด็นพิจารณา  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 6) มีความรูY ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตRองานอาชีพ 

กระบวนการพัฒนา  

ครูผูYสอนมีการประชุม วางแผน กำหนดทิศทางของการจัดการเรียนรูYอยRางตRอเนื่อง เพื่อใหYทันตRอ

สถานการณcในป�จจุบัน เอื้อประโยชนcตRอผูYเรียนมากที่สุด มีการอบรมพัฒนาตนเองอยRางตRอเนื่อง ในการจัด 

การเรียนการสอน และมีการวัดและประเมินผลตามธรรมชาติของผูYเรียน 
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ผลการพัฒนา  

ผูYเรียนมีความรูY ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตRองานอาชีพ รวมไปถึงการศึกษาตRอในระดับที่สูงขึ้น ผูYเรียน 

มีผลการเรียนตามผลการเรียนรูYที่กำหนดทุกระดับชั้น รYอยละ 80 ขึ้นไป ผูYเรียนสามารถนำความรูY ความเขYาใจ 

ไปประยุกตcใชYไดYจริงในชีวิตของตนเอง หรือการประกอบอาชีพในอนาคต 

ประเด็นพิจารณาย4อย 
จำนวนนักเรียนท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนนักเรียนท่ี ผ4าน 

กิจกรรมแนะแนว (คน) 

ร*อยละจำนวนนักเรียน  

ท่ี ผ4าน กิจกรรมแนะแนว 

ระดับ ม.1 496 460 92.74 

ระดับ ม.2 500 497 99.4 

ระดับ ม.3 484 434 89.67 

ระดับ ม.4 523 485 92.73 

ระดับ ม.5 509 484 95.08 

ระดับ ม.6 468 460 98.29 

รวม 2980 2820 94.65 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

6) มีความรู* ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต4องานอาชีพ 
ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น   

ครูผู Yสอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู Yที ่หลากหลาย มีการนำสื ่อ ในรูปแบบตRาง ๆ เชRน เกม 

แบบทดสอบออนไลนc คลิปวิดีโอ หรือการเชิญวิทยากรจากภายนอก ในสถาบันการศึกษาตRาง ๆ มาใหYความรูY 

ทักษะพ้ืนฐาน ในโลกการศึกษาตRอในระดับท่ีสูงข้ึน และนักเรียนไดYรับขYอมูลอยRางท่ัวถึง 

 

จุดควรพัฒนา   

ควรมีการทำเอกสารที่เปNนเชิงประจักษc และเขYาถึงขYอมูลงRาย เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมใหYมาก

ขึ้น ตามธรรมชาติของผูYเรียนในแผนการเรียนตRาง ๆ และครูผูYสอนมีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น เพื่อใหYสอดคลYอง

กับการจัดการเรียนรูYในป�จจุบัน 

 

ประเด็นพิจารณา  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคcของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 1) มีคุณลักษณะและคRานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

กระบวนการพัฒนา  

 ดYวยสถานการณcป�ญหาการระบาดของโรควิด-19 ครูผู Yสอนมีวางแผนการจัดการเรียนรู Y รวมถึง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณลักษณะและคRานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดในแผน 

การสอนทุกรายวิชา เพื่อใหYผูYเรียนไดYรับการพัฒนาอยRางตRอเนื่องทันตRอสถานการณcป�จจุบัน เกิดการยอมรับท่ี

จะอยูRรRวมกันบนความแตกตRางและหลากหลาย และมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผูYเรียน 
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ผลการพัฒนา  

 ผูYเรียนมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะและคRานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีการพัฒนาตนเอง

อยRางตRอเน่ืองเปNนผูYท่ีมี คุณลักษณะท่ีดีใชYชีวิตอยูRในสังคมอยRางมีความสุขพรYอมท่ีจะดูแลชRวยเหลือผูYอ่ืนอยRางเต็มใจ 

ระดับช้ัน 

จำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงคX) 

จำนวน

นักเรียนระดับ

ดีข้ึนไป 

ร*อยละของ

นักเรียน

ระดับดีข้ึนไป ดีเย่ียม ดี ผRาน ไมRผRาน 

ม.1 496 388 79 27 2 467 94.19 

ม.2 500 389 82 27 2 471 94.23 

ม.3 483 381 67 35 0 448 92.74 

ม.4 523 460 51 10 2 511 97.60 

ม.5 507 450 43 14 0 493 97.19 

ม.6 467 403 57 7 0 460 98.57 

รวม 2976 2471 379 120 6 2850 95.77 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

1) มีคุณลักษณะและค4านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น  

ผูYเรียนมีคุณลักษณะและคRานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยเฉพาะอยRางย่ิงเปNนผูYท่ีมีจิตอาสา  

  

จุดควรพัฒนา  

ผูYเรียนมีคุณลักษณะและคRานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาแตRควรเพ่ิมในสRวนของความมีวินัยการตรงตRอเวลา

  

ประเด็นพิจารณา  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคcของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 2) มีความภูมิใจในทYองถ่ินและความเปNนไทย 

กระบวนการพัฒนา  

ครูผูYสอนมีการประชุม วางแผน กำหนดทิศทางของแผนการจัดการเรียนรูY รวมถึงกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อใหYผูYเรียนความภูมิใจในทYองถิ่น เห็นคุณคRาของความเปNนไทย มีสRวนรRวมในการอนุรักษc

วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิป�ญญาไทย และมีการวัดและประเมินผลตามธรรมชาติของผูYเรียน 

 

ผลการพัฒนา   

ผูYเรียนมีความรูY และความภูมิใจในทYองถิ่น เห็นคุณคRาของความเปNนไทย เจตคติที่ดีตRอการมีสRวนรRวม 

ในการอนุรักษcวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิป�ญญาไทย โดยผูYเรียนไดYมีผลงานเกี่ยวกับการอนุรักษc

สRงเสริม พัฒนา มีความเขYาใจและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
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ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 

1 

(กำลังพัฒนา) ผลรวม 
ระดับดี

ขึ้นไป 

ระดับ ม.1 363 50 37 28 18 496 450 90.72 

ระดับ ม.2 375 40 38 15 36 504 453 89.88 

ระดับ ม.3 326 56 30 28 33 473 412 87.10 

ระดับ ม.4 422 54 14 11 15 516 490 94.96 

ระดับ ม.5 315 54 41 32 19 461 410 88.93 

ระดับ ม.6 436 18 7 4 2 467 461 98.71 

รวม 2,237 272 167 118 123 2,917 2,676 91.74 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

2) มีความภูมิใจในท*องถ่ินและความเปPนไทย 
ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น          

ครูผูYสอนมีแผนการจัดการเรียนรูY และมีกระบวนการเรียนรูYที่หลากหลาย เพื่อสRงเสริมใหYผูYเรียนไดYรRวม

กิจกรรมและสรYางสรรคcชิ้นงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษcสRงเสริม พัฒนา อนุรักษcวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

รวมท้ังภูมิป�ญญาไทย  

 

จุดควรพัฒนา       

ควรมีการจัดทำสื่อการเรียนรูYที่ทันสมัย และเขYาถึงงRาย และเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการจัด 

การเรียนรูYที่สRงเสริม การอนุรักษcวัฒนธรรมและประเพณีไทยใหYมากขึ้น เพิ่มเกณฑcการวัดและประเมินผลของ

ผูYเรียนใหYหลากหลายมากขึ้น  และครูผู Yสอนควรมีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ ้น เพื่อใหYสอดคลYองกับการจัด 

การเรียนรูYในสถานการณcป�จจุบัน 

 

ประเด็นพิจารณา  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคcของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 3) ยอมรับท่ีจะอยูRรRวมกันบนความแตกตRางและหลากหลาย 

กระบวนการพัฒนา  

ครูผูYสอนมีการประชุม วางแผนการจัดการเรียนรูY รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหY

ผู YเรียนไดYรับการพัฒนาอยRางตRอเนื่องทันตRอสถานการณcป�จจุบัน เกิดการยอมรับที่จะอยูRรRวมกันบนความ

แตกตRางและหลากหลาย และมีการวัดและประเมินผลตามธรรมชาติของผูYเรียน 
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ผลการพัฒนา  

ผูYเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคc ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูYอื่น สามารถปรับตัวและปฏิบัติ

ตนตRอผูYอื่นอยRางเหมาะสม โดยคำนึงเคารพสิทธิและหนYาที่ของตนเองและผูYอื่น สามารถเปNนแบบอยRางที่ดีใน

การทำกิจกรรมรRวมกันใหYบรรลุวัตถุประสงคc สามารถอยูRรRวมกันบนความแตกตRาง ระหวRางบุคคลทั้งดYานเพศ 

วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี 

ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 

1 

(กำลังพัฒนา) ผลรวม 
ระดับดี

ขึ้นไป 

ระดับ ม.1 446 37 0 1 0 484 483 99.79 

ระดับ ม.2 412 55 7 3 0 477 474 99.37 

ระดับ ม.3 425 30 19 9 0 483 474 98.14 

ระดับ ม.4 267 140 51 16 0 474 458 96.62 

ระดับ ม.5 388 58 22 2 0 470 468 99.57 

ระดับ ม.6 447 17 2 0 0 466 466 100 

รวม 2385 337 101 31 0 2,854 2,823 98.91 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

3) ยอมรับท่ีจะอยู4ร4วมกันบนความแตกต4างและหลากหลาย 
ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น  

ครูผูYสอนมีกระบวนการเรียนรูYที่หลากหลาย เพื่อสRงเสริมใหYผูYเรียนไดYรRวมกิจกรรมและสรYางสรรคc

ผลงานที่แสดงถึงการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูYอื่น มีมนุษยสัมพันธcที่ดี สามารถอยูRรRวมกันบนความ

แตกตRางและหลากหลายในสังคมไดYอยRางมีความสุข 

 

จุดควรพัฒนา  

ควรสRงเสริมใหYผูYเรียนมีสRวนรRวมในการวัดและประเมินผล ปรับใหYมีเกณฑcการวัดและประเมินผลท่ี

สอดคลYองการจัดการเรียนรูYในสถานการณcป�จจุบัน 

 

ประเด็นพิจารณา  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคcของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 4) มีสุขภาวะทางรRางกาย และจิตสังคม 

กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนไดYดำเนินการสRงเสริมใหYผูYเรียนมีสุขภาวะทางรRางกาย เชRน การบูรณาการการจัดการเรียนรูY 

สุขศึกษาและพลศึกษา ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนc ตามสถานการณcการแพรRระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สRงเสริมผูYเรียนดYานการดูแลสุขภาพของตนเอง วิธีการตRาง ๆ ท้ัง
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ของตนเองและบุคคลในครอบครัวใหYมีสุขภาพรRางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขYเจ็บ รวมท้ังการป�องกันโรคท่ี

เกิดข้ึนตามสถานการณcในป�จจุบันอีกดYวย นอกจากน้ียังมีการสRงเสริมสุขภาวะทางจิตสังคม มีการเย่ียมบYานของ

ผูYเรียน ใหYคำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อบรรเทาป�ญหาดYานอารมณcและสุขภาพจิต มีการติดตามผลและการ

ประเมินซ้ำ เพ่ือสังเกตพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงใหYเปNนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  

 

ผลการพัฒนา   

ผลการพัฒนาผูYเรียน ไดYมีการเขYารRวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพอยRางสม่ำเสมอ เชRน การบูรณาการ 

การจัดการเรียนรูYสุขศึกษาและพลศึกษา ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนc ตามสถานการณc 

การแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปNนตYน กิจกรรมดังกลRาวเปNนกิจกรรมที่พัฒนา

ดYานรRางกาย ทำใหYผูYเรียนมีสุขภาพรRางกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขYเจ็บปราศจากโรคภัยไขYเจ็บ รวมท้ัง 

การป�องกันโรคที่เกิดขึ้นตามสถานการณcในป�จจุบันอีกดYวย สังเกตไดYจากผลการดูแลสุขภาพของตนเองผRาน 

การทำคลิปวิดิโออยูRในเกณฑc ระดับยอด ผูYเรียนมีอารมณcและสุขภาพจิตที่ดี รูYจักความฉลาดทางอารมณcของ

ตนเองเพื่อการพัฒนาและการใชYศักยภาพในการดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องครอบครัว การเรียน การทำงาน และ 

การอยูRรRวมกับผูYอื ่นไดYอยRางมีความสุข จะเห็นวRา ทั ้งสุขภาวะทางดYานรRางกายและจิตสังคม ผู YเรียนไดYมี

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหYตนเองมีรRางกายและจิตสังคมีที่ดี เหมาะสม สามารถเปNนคนเกRง คนดี 

และมีความสุข อยูRรRวมกับผูYอ่ืนไดYในชีวิตประจำวัน  

ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 

1 

(กำลังพัฒนา) ผลรวม 
ระดับดี

ขึ้นไป 

ระดับ ม.1 385 96 11 4 - 496 492 99.19 

ระดับ ม.2 396 50 50 4 - 500 496 99.20 

ระดับ ม.3 372 98 7 7 - 484 484 100 

ระดับ ม.4 415 87 15 1 - 518 517 99.80 

ระดับ ม.5 404 67 27 10 - 508 498 98.03 

ระดับ ม.6 395 38 27 8 - 468 460 98.29 

รวม 2,367 436 137 34 - 2,974 2,949 99.09 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

ผู*เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองกับการบูรณาการในรูปแบบออนไลนX 
ยอดเย่ียม 
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ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียนท้ังหมด 

(คน) 

สำรวจการเย่ียมบ*าน 

(คน) 

ร*อยละของจำนวน

นักเรียนท่ีได*รับ      

การเย่ียมบ*าน 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 1 498 498 100 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 2 500 500 100 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 3  484 445 91.94 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 4 523 518 100 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 5 511 496 97.06 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 6 468 468 100 

รวม 2,984 2,925 98.02 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

ผู*เรียนมีสุขภาวะทางร4างกาย จิตสังคมและสามารถอยู4ร4วมกันด*วยดี 

ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได*อย4างปกติสุข 

ยอดเย่ียม 

หมายเหตุ : ระดับช้ันมัธยมศึกษาป:ท่ี 4 ลาออก 5 คน 

 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน

ท้ังหมด (คน) 

นักเรียนท่ีได*รับ

วัคซีน (คน) 

นักเรียนท่ีไม4ได*รับ

วัคซีน (คน) 

ร*อยละของ

นักเรียนท่ีได*รับ

วัคซีน 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 1 496 492 4 99.19 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 2 500 487 13 97.40 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 3 484 471 13 97.31 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 4 520 516 4 99.23 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 5 508 502 6 98.82 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 6 468 463 5 98.93 

รวม 2,976 2,931 45 98.49 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

ผู*เรียนได*รับการดูแลด*านสุขภาพอย4างคลอบคลุมและท่ัวถึงทุกคน 
ยอดเย่ียม 
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สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

ประเด็น

พิจารณาย4อย 

จำนวนนักเรียน (คน) ร*อยละ 

ระดับดี

ข้ึนไป 

5 

(ยอดเยี่ยม) 

4 

(ดีเลิศ) 

3 

(ดี) 

2 

(ปานกลาง) 
1 

(กำลังพัฒนา) ผลรวม 
ระดับดี

ขึ้นไป 

1) ผู@เรียนมี

วิธีการรักษา

สุขภาพของ

ตนเองกับ  

การบูรณาการใน

รูปแบบออนไลนZ 

2,367 436 11 4 - 2,976 2,949 99.09 

2) ผู@เรียนมีสุข

ภาวะทางรBางกาย 

จิตสงัคมและ

สามารถอยูB

รBวมกันด@วยดีใน

ครอบครัว ชุมชน 

และสังคมได@

อยBางปกติสุข 

2,916 - - - - 2,916 2,916 97.72 

3) ผู@เรียนได@รับ

การดูแลด@าน

สุขภาพอยBาง

ครอบคลุมและ

ทั่วถึงทุกคน 

2,931 - - - - 2,931 2,931 98.49 

รวม 98.43 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

4) มีสุขภาวะทางร4างกาย และจิตสังคม 
ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น  

โรงเรียนดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนรอบรูYดYานสุขภาพของผูYเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมการออกกำลัง

กาย การสRงเสริมสุขภาพ การดูแลตนเอง และการป�องกันโรค ทำใหYมีการพัฒนาสุขภาวะทางดYานรRางกายและ

ลักษณะจิตสังคม สRงผลใหYผูYเรียนมีสุขภาพท่ีดีและมีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขYเจ็บ มีการประเมินอารมณc

และสุขภาพจิต จากการเยี่ยมบYานของผูYเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอยRางตRอเนื่อง สRงผลใหYผูYเรียนสามารถ

รักษาอารมณcและสุขภาพจิตที่ดีอยูRเสมอ ผูYเรียนมีทักษะในการป�องกันตนเองจากการลRอลวง ขRมเหง รังแก 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และใหYความรRวมมือตRอสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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จุดควรพัฒนา  

ควรนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขYามาชRวยพัฒนาสุขภาวะทางรRางกายและลักษณะจิต

สังคมของผูYเรียนตามสถานการณcในป�จจุบัน และมีการแสดงผลเพ่ือเปNนขYอมูลใหYผูYเรียนนำขYอมูลสะทYอนกลับไป

ใชYในการพัฒนาตนเองตRอไป 

 

ประเด็นพิจารณา  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคcของผูYเรียน 

ประเด็นพิจารณายRอย 5)  ความกตัญ�ูกตเวที 

กระบวนการพัฒนา   

ในป:การศึกษา 2564 อยูRในชRวงที่เกิดวิกฤตโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเปNนการหลีกเลี่ยง

จากการติดเชื้อ นักเรียนทุกระดับชั้นจึงตYองทำการเรียนออนไลนcอยูRที่บYาน และเพื่อสนับสนุนใหYนักเรียนปฏิบัติ

ตนเปNนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคRานิยมที่พึงประสงคc ทางโรงเรียนจึงไดYจัดกิจกรรมที่เนYนถึงความกตัญ�ู

กตเวที ตามโครงการ ในรูปแบบออนไลนc เชRน จัดกิจกรรมการเยี่ยมบYาน 100 % ของครูที่ปรึกษา เปNนการ

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่อยูRบYาน เพื่อสRงเสริมใหYนักเรียนรักและมีความกตัญ�ูตRอครอบครัว ตอบ

แทนผูYมีพระคุณ โดยประพฤติตนถูกตYองเหมาะสม เอาใจใสRดูแลชRวยเหลือกิจการงานบYาน และใหYมีความ

กตัญ�ูตRอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยc รักโรงเรียน แสดงออกถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟ¯¬อเผื่อแผRแกR

ผูYดYอยโอกาสหรือผูYที่อRอนแอกวRา มีสRวนรRวมแสดงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม ประพฤติตน

เปNนนักเรียนที่ดีโดยแสดงความสุภาพอRอนนYอมโอบอYอมอารี ชRวยเหลือผูYอื่นรับฟ�งความคิดเห็นของผูYอื่น มุRงมัน

ในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่สิ ่งของทั้งสRวนรวมและสRวนตัว ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยcทรงเปNนประมุข 

 

ผลการพัฒนา   

จากการสัมภาษณcและสอบถามครูที่ปรึกษาแตRละระดับชั้น ในการเขYาเยี่ยมบYานทางออนไลนc 100 % 

ชRวงที่เกิดวิกฤตโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 นักเรียนไมRไดYมาโรงเรียน สRวนใหญRนักเรียนอยูRบYานไดY

แสดงออกถึงความกตัญ�ูตRอครอบครัวคือ  ชRวยลYางถYวยลYางจาน กวาดบYาน ถูบYาน ซักผYา รดน้ำตYนไมY ชRวยขาย

ของ ดูแลนYอง ดูแล ปู� ยRา ตา ยาย ที่เปNนผูYป�วยติดเตียง เปNนตYน ซึ่งจากการเยี่ยมบYานทุกระดับชั้นทำใหYเห็นวRา

นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา รYอยละ 98 มีความกตัญ�ูกตเวทีตRอครอบครัวและผูYมีพระคุณ 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียนท้ังหมด 

(คน) 

สำรวจการเย่ียมบ*าน 

(คน) 

ร*อยละของจำนวน

นักเรียนท่ีได*รับ      

การเย่ียมบ*าน 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 1 498 498 100 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 2 500 500 100 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 3  489 445 91.94 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 4 523 518 100 
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ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียนท้ังหมด 

(คน) 

สำรวจการเย่ียมบ*าน 

(คน) 

ร*อยละของจำนวน

นักเรียนท่ีได*รับ      

การเย่ียมบ*าน 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 5 511 496 97.06 

มัธยมศึกษาป:ท่ี 6 469 469 100 

รวม 2,985 2,926 98.17 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

5) ความกตัญoูกตเวที 
ยอดเย่ียม 

 

ประเด็นพิจารณา  2.1 มีเป�าหมายวิสัยทัศนcและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

กระบวนการพัฒนา  

 สถานศึกษาไดYดำเนินการรวบรวม  วิเคราะหcขYอมูลจากสารสนเทศที่เกี ่ยวขYองรRวมกันทบทวนผล 

การดำเนินงานที่ผRานมา โดยพิจารณาจากการรายงานผลการดำเนินงานของแตRละกลุRมบริหาร กลุRมงานและ

กลุRมสาระการเรียนรูY โดยใชYหลักการวิเคราะหc SWOT วิเคราะหcมาตรฐานโรงเรียน วิเคราะหcสภาพแวดลYอม

ภายในและวิเคราะหcสภาพแวดลYอมภายนอกโรงเรียน เแลYวนำมาวิเคราะหcป�ญหาอุปสรรค กำหนดความทYา

ทาย ความไดYเปรียบเชิงกลยุทธc ทิศทางในการดำเนินงานและกรอบเวล เพื่อใชYประกอบในการทบทวนวิสัยทัศนc 

พันธกิจ เป�าประสงคc เพื ่อจัดทำแผนกลยุทธcระยะ 3 ป: โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตรcของโรงเรียน ซ่ึง

ประกอบดYวยยุทธศาสตรc เป�าประสงคc ตัวชี ้วัด (KPI) เป�าหมายและโครงการ นำรRางแผนกลยุทธcที ่ ีผRาน

กระบวนการโดยตัวแทนครูและบุคลากร ผูYปกครองและชุมชน เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสารวิทยา ผูYอำนวยการโรงเรียนประกาศใชYแผนกลยุทธc จากกระบวนการ

ดังกลRาวทำใหYไดYมาซ่ึงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา ป:งบประมาณ 2564-2566 

 

ผลการพัฒนา   

 สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศนc พันธกิจ เป�าประสงคc จุดเนYนและกลยุทธcของโรงเรียน ใหYสอดคลYอง

กับสภาพป�ญหาความตYองการพัฒนาสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตYองการของชุมชนทYองถ่ิน

และสอดคลYองกับวัตถุประสงคc ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 

จุดเด4น    

 สถานศึกษาไดYกำหนดวิสัยทัศนc พันธกิจ และเป�าหมายไวYอยRางชัดเจนเปNนรูปธรรมและมีการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยRางเปNนระบบ และมีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสRวนรRวมของครูแลบุคลากร โดย

ปฏิบัติหนYาที่อยRางมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรงบประมาณตามโครงการและกิจกรรมเกิดประสิทธิผล บรรลุ

เป�าหมายตามที่กำหนดไวYในแผนปฏิบัติการประจำป: มุRงเนYนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูYเรียนเปNนเป�าหมายสำคัญ

สRงผลใหYคุณภาพผูYเรียนดีข้ึน   
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จุดควรพัฒนา  

การประสานงานกับองคcกรภายในและภายนอก ซึ่งในขณะนี้เปNนชRวงระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)   

ทำใหYการประสานงานขาดความคลRองตัวและลRาชYา เพราะเนื่องจากการทบทวนวิสัยทัศนc พันธกิจ เป�าประสงคc 

จุดเนYนและกลยุทธcของโรงเรียน ตYองอาศัยความรRวมมือ และการแสดงความคิดเห็นรRวมกันหลาย ๆ ฝ�ายรRวมกัน 

 

ประเด็นพิจารณา  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนา  

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยRางเปNนระบบ ทั้งในสRวนของการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยRางตRอเน่ือง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ

ดูแลชRวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำขYอมูลมาใชYในการพัฒนาบุคลากร และผูYเกี่ยวขYองทุก

ฝ�ายมีสRวนรRวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรRวมรับผิดชอบตRอผลการจัดการศึกษา 

 

ผลการพัฒนา 

การนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ ่งเปNนเครื ่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา และ

แผนปฏิบัติการประจำป:ที่มีความสอดคลYองกับการพัฒนาทุกกลุRมเป�าหมาย สอดคลYองกับสภาพป�ญหาความ

ตYองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูYเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวขYอง ผูYมีสRวนไดY

สRวนเสีย รับทราบในการพัฒนาและมีสRวนรับผิดชอบรRวมกัน 

 

จุดเด4น   

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สRงผลตRอคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรRวมมือของผูYเกี ่ยวขYองทุกฝ�าย มีการนำขYอมูลมาใชYในการ

ปรับปรุง พัฒนางานอยRางตRอเน่ือง  

 

จุดควรพัฒนา 

 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูYที่เหมาะสม

กับสภาพของสถานศึกษาในสถานการณcการแพรRระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ควรมี 

การดำเนินการลRวงหนYา เพ่ือใหYผูYเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาไดYรับประโยชนcสูงสุด   

 

ประเด็นพิจารณา  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนYนคุณภาพของผูYเรียนรอบดYานตามหลักสูตร 

    สถานศึกษาและทุกกลุRมเป�าหมาย 

กระบวนการพัฒนา   

สถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการดYานการพัฒนาหลักสูตรที่เปNนระบบอยRางตRอเนื่อง 
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มีการดำเนินการแตRงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา แตRงตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองคcประกอบครบถYวน 

สอดคลYองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สอดคลYองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดลYอม ตอบสนองวิสัยทัศนc พันธกิจและ

จุดเนYนของสถานศึกษาเนYนคุณภาพผู YเรียนรอบดYาน เชื ่อมโยงวิถีชีวิตจริง โดยผRานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน กำหนดโครงสรYางหลักสูตร รายวิชาพื้นฐาน รายวิชา

เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผูYเรียนไดYอยRางเหมาะสม และนำไปสูRการปฏิบัติโดยครูนำสูRการปฏิบัติโดยครูนำไป

จัดทำมาตรฐานการเรียนรูY ตัวชี้วัด ผลการเรียนรูY สาระการเรียนรูY กระบวนการจัดการเรียนรูY รวมถึงการวัด

และการประเมินผล มีหลักสูตรที่มีความหลากหลายตอบสนองตามความตYองการ ความถนัดและความสนใจ

ของผูYเรียนทุกระดับชั้นอยRางหลากหลาย และครอบคลุมทุกกลุRมเป�าหมาย สอดคลYองกับความตYองการและ

ความสนใจในป�จจุบัน รวมทั้งมีการประเมินการใชYหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำขYอมูลที่ไดYไปทบทวน ปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงมีการเผยแพรRหลักสูตรสถานศึกษาท่ีชัดเจน 

 

ผลการพัฒนา   

สถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการดYานการพัฒนาหลักสูตรที่เปNนระบบอยRางตRอเนื่อง 

มีการดำเนินการแตRงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา แตRงตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองคcประกอบครบถYวน

เนYนคุณภาพผูYเรียนรอบดYาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง โดยผRานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานของโรงเรียน นำไปสูRการปฏิบัติโดยครูนำสูRการปฏิบัติโดยครูนำไปจัดทำมาตรฐานการเรียนรูY ตัวชี้วัด  

ผลการเรียนรูY สาระการเรียนรูY กระบวนการจัดการเรียนรูY รวมถึงการวัดและการประเมินผล มีหลักสูตรที่มี 

ความหลากหลายตอบสนองตามความตYองการ ความถนัดและความสนใจของผู Y เร ียนทุกระดับช้ัน 

อยRางหลากหลาย และครอบคลุมทุกกลุRมเป�าหมาย สอดคลYองกับความตYองการและความสนใจในป�จจุบัน 

รวมทั้งมีการประเมินการใชYหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำขYอมูลที่ไดYไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยูRในระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น   

สถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการดYานการพัฒนาหลักสูตรที่เปNนระบบอยRางตRอเนื่อง 

ที ่เนYนคุณภาพผู YเรียนรอบดYาน เชื ่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ Rมเป�าหมาย มีหลักสูตรที ่มี 

ความหลากหลายตอบสนองตามความตYองการ ความถนัดและความสนใจของผู Y เร ียนทุกระดับช้ัน 

อยRางหลากหลาย สอดคลYองกับความตYองการและความสนใจในป�จจุบัน โดยจะเห็นไดYจากมีการเป�ดหYองเรียน

พิเศษที่หลายหลายทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตYนและตอนปลาย มีแผนการเรียนที่หลากหลายในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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จุดควรพัฒนา   

ควรทดลองริเริ ่มหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมRๆ เขYามาเสริมสรYางประสิทธิภาพในการทำงาน 

เพ่ือใหYเกิดความคุYมคRา ท้ังในเร่ืองของเวลา โอกาส รวมท้ังทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขYอง  

 

ประเด็นพิจารณา  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหYมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนสารวิทยาไดYมีการพัฒนา สRงเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรใหYมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ตามมาตรฐานตำแหนRงและมาตรฐานวิทยฐานะ จัดทำแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน รวมถึงการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาครูภายในสถานศึกษาและจากหนRวยงานภายนอกตามความ

สนใจของครูและบุคลากร ในรูปแบบออนไลนc เชRน การอบรมแนวทางการจัดทำขYอตกลงในการพัฒนางาน 

(PA) นอกจากนี้ทางโรงเรียนสารวิทยายังไดYสRงเสริมการสรYางชุมชนการเรียนรูYทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) ระดับภายในกลุRมสาระการเรียนรูYและระหวRางกลุRมสาระการเรียนรูY 

 

ผลการพัฒนา  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดYรับการพัฒนา สRงเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรใหYมี 

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานตำแหนRงและมาตรฐานวิทยฐานะ และมีการสรYางชุมชนการเรียนรูY 

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระดับภายในกลุRมสาระการเรียนรูY, ระหวRางกลุRม

สาระการเรียนรูY 

กลุ4มสาระการเรียนรู* 
จำนวนครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครูที่ได*รับการ

พัฒนาให*มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ (คน) 

ร*อยละของจำนวนครทูี่

ได*รับการพัฒนาให*มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ภาษาไทย 14 14 100 

คณิตศาสตรZ 22 22 100 

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลย ี 26 26 100 

ภาษาตBางประเทศ 28 28 100 

สังคมศึกษาฯ 15 15 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8 8 100 

ศิลปะ 9 9 100 

การงานอาชีพ 5 5 100 

แนะแนว 5 5 100 

รวม 132 132 100 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

พัฒนา ส4งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรให*มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ยอดเย่ียม 
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กลุ4มสาระการเรียนรู* 
จำนวนครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครูท่ีเข*าร4วม

ชุมชนการเรียนรู*    

ทางวิชาชีพ (คน) 

ร*อยละของจำนวนครู  

ท่ีเข*าร4วมชุมชน      

การเรียนรู*ทางวิชาชีพ 

ภาษาไทย 14 14 100 

คณิตศาสตรZ 22 18 81.81 

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลย ี 26 25 96.15 

ภาษาตBางประเทศ 28 17 60.71 

สังคมศึกษาฯ 15 15 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8 7 87.50 

ศิลปะ 9 3 33.33 

การงานอาชีพ 5 4 80.00 

แนะแนว 5 4 80.00 

รวม 132 107 81.06 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

มีการสร*างชุมชนการเรียนรู*ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 

: PLC) ระดับภายในกลุ4มสาระการเรียนรู*, ระหว4างกลุ4มสาระการเรียนรู* 

ยอดเย่ียม 

 

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา 
จำนวนครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครูท่ีเข*าเกณฑX 

(คน) 

ร*อยละของจำนวนครู  

ท่ีเข*าเกณฑX 

1) พัฒนา สRงเสริม 

สนับสนุน ครูและ

บุคลากรใหYมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

132 132 100 

2) มีการสรYางชุมชนการ

เรียนรูYทางวิชาชีพ 

132 107 81.06 

รวม 90.53 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให*มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ยอดเย่ียม 
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จุดเด4น   

ครูและบุคลากรทุกทRานไดYรับการพัฒนา สRงเสริม สนับสนุน ใหYมีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ ตาม

มาตรฐานตำแหนRงและมาตรฐานวิทยฐานะ 

 

จุดควรพัฒนา   

 ไมRมี 

 

ประเด็นพิจารณา   2.5 จัดสภาพแวดลYอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตRอการจัดการเรียนรูYอยRางมีคุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา   

โรงเรียนสารวิทยาไดYมีแผนการพัฒนาสภาพแวดลYอมและแหลRงเรียนรูYที ่เอื้อตRอการจัดการเรียนรูY 

อยRางมีคุณภาพ ซึ่งมีการจัดทำโครงการพัฒนาสิ่งแวดลYอมและแหลRงเรียนรูYและกิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดลYอม

ศึกษา โดยมีการจัดสภาพแวดลYอมและแหลRงเรียนรูYที่เอื้อตRอการเรียนรูY ทั้งภายในและภายนอกหYองเรียน 

เพื่อใหYโรงเรียนมีสภาพแวดลYอมรRมรื่น สะอาด ปลอดภัย และมีแหลRงเรียนรูYสำหรับผูYเรียนที่สนับสนุนการเรียน

การสอนใหYไดYมาตรฐานสากล และสรYางบรรยากาศใหYเอื้อตRอการเรียนรูYอยRางเหมาะสมเพื่อใหYเกิดประโยชนc

สูงสุดตRอผูYเรียนอยRางมีประสิทธิภาพ  

 

ผลการพัฒนา    

จากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดลYอมและแหลRงเรียนรูYและกิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดลYอม

ศึกษาพบวRาโรงเรียนสารวิทยาไดYมีการจัดสภาพแวดลYอมและแหลRงเรียนรูYที่เอื้อตRอการเรียนรูY ทั้งภายในและ

ภายนอกหYองเรียน เพื่อใหYโรงเรียนมีสภาพแวดลYอมรRมรื่น มีแหลRงเรียนรูYสำหรับผูYเรียน จึงไดYมีการจัดและ 

การปรับปรุงภูมิทัศนc สภาพแวดลYอมและสิ่งแวดลYอมในโรงเรียน ใหYมีความปลอดภัยและพรYอมใชYงาน และเกิด

ประโยชนcสูงสุดตRอผูYเรียนอยRางมีประสิทธิภาพ เชRน การปรับภูมิทัศนcและดูแลสวนหยRอมอยูRเปNนประจำ, การจัดทำ

ป�ายชื่อวิทยาศาสตรcของตYนไมY และโรงเรียนสารวิทยามีอาคารสถานที่เหมาะสมตRอการจัดการเรียนรูYที่สะอาด 

ปลอดภัย และมีพ้ืนท่ีในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชRน สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สนามวอลเลยcบอล 

มีการปรับปรุงหYองน้ำนักเรียนใหYสะอาด สวยงาม และเพียงพอตRอความตYองการของนักเรียนและผูYใชYบริการ  

มีโรงอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการตรวจคุณภาพอาหารประจำป:  

 

จุดเด4น   

โรงเรียนสารวิทยามีสภาพแวดลYอมและแหลRงเรียนรูYที่เอื้อตRอการเรียนรูY ทั้งภายในหYองเรียนและนอก

หYองเรียน และมีสภาพแวดลYอมรRมร่ืน และมีอาคารสถานท่ีเหมาะสมตRอการจัดการเรียนรูY 

 

จุดควรพัฒนา  

การจัดสภาพแวดลYอมและแหลRงเรียนรูY เปNนกิจกรรมที่ตYองดำเนินการตRอเนื่อง เพราะเมื่อสภาพแวดลYอม
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ดีเอ้ือตRอการเรียนรูY ยRอมสRงผลตRอพัฒนาการของผูYเรียนท่ีดีย่ิงข้ึน 

 

ประเด็นพิจารณา  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูY 

กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสารวิทยามีการสRงเสริมงานดYานการบริการอินเทอรcเน็ต แกRสำนักงาน กลุRมสาระการเรียนรูY 

และหYองปฏิบัติการตRาง ๆ อยRางครบถYวน ดYานการจัดการเรียนการสอน มีการสนับสนุนใหYนักเรียนใชY google 

account ของโรงเรียนสารวิทยา ในการเรียนรูYผRานชRองทางออนไลนc ดYานงานเก็บขYอมูลสถิติของนักเรียน  

ในการขาด/ลา และการเยี่ยมบYานผRานทางระบบ Video call เพื่อเก็บขYอมูลสอบถามขYอมูลพฤติกรรมนักเรียน

ในขณะอยูRที่บYาน ดYานการประชาสัมพันธcนั้นโรงเรียนสารวิทยา มีเว็บไซตc และ Facebook Fan Page ที่ใชYใน

การเผยแพรRขYอมูลขRาวสารแกRผูYปกครองและนักเรียน ดYานงานทะเบียนวัดผลโรงเรียนไดYมีเซิรcฟเวอรcหลักของ

ทางงานทะเบียนวัดผล ซึ่งเปNนแหลRงในการประกาศผลการเรียนของนักเรียนเมื่อจบภาคเรียน และเก็บขYอมูล

เกี่ยวกับฝ�ายทะเบียนวัดผลของโรงเรียน ทั้งหมดนี้โรงเรียนสารวิทยา มีโครงการเพื่อรองรับในการดูแลเรื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศในดYานตRาง ๆ อีกดYวย  

รวมถึงมีการจัดตั้งโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู เพื่อพัฒนาความรูYในดYานการผลิตส่ือ 

การสอนใหYมีความนRาดึงดูด โดยเนื้อหาหลักสูตรใหYครูภายในโรงเรียนเลือกตามความสนใจ มีการจัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการหุRนยนตc ใหYนักเรียนรูYจักการสรYางสรรคcผลงานจากหุRนยนตc 

 

ผลการพัฒนา 

มีผู Yรับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน โดยมีการดำเนินการใหYครอบคลุม 

ทันสมัย และพรYอมใชYงาน โดยจัดหาอุปกรณcสนับสนุนการทำงานแกRสำนักงาน กลุRมสารการเรียนรูY และ

หYองปฏิบัติการตRาง ๆ โดยมีจำนวนครบถYวยเพียงพอตRอจำนวนนักเรียน มีการแตRงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

รับผิดชอบทางฝ�ายงานตRาง ๆ รวมถึงการท่ีครูมีการเขYารRวมอบรมเชิงปฏิบัติการ สRวนมากมีความคิดเห็นวRาเปNน

การอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีประโยชนcสามารถนำไปใชYงานไดYจริง และจะนำไปปรับปรุง พัฒนาในการจัดทำส่ือ

การเรียนรู YตRอไป นักเรียนที่เขYาอบรมเชิงปฏิบัติการหุ Rนยนตc เพื ่อเรียนรู Yการเขียน coding โดยสามารถ

สรYางสรรคcผลงานท่ีตอบสนองความตYองการ และนำไปประยุกตcใชYแกYไขป�ญหาไดYจริง 

ประเด็นพิจารณา 
จำนวนพ้ืนท่ีท่ีต*องการ

ใช*บริการ (หน4วย) 

จำนวนพ้ืนท่ี 

ท่ีใช*บริการได* (หน4วย) 

ร*อยละของจำนวนพ้ืนท่ี

ท่ีใช*บริการได* 

1. กลุRมสาระการเรียนรูY 

หYองศูนยcการเรียนรูY 

และสำนักงาน 

13 12 92.31 

2. งานดYานสถิติและ 

ติดตามนักเรียน 

4 3 75 

3. งานประชาสัมพันธc 3 3 100 
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ประเด็นพิจารณา 
จำนวนพ้ืนท่ีท่ีต*องการ

ใช*บริการ (หน4วย) 

จำนวนพ้ืนท่ี 

ท่ีใช*บริการได* (หน4วย) 

ร*อยละของจำนวนพ้ืนท่ี

ท่ีใช*บริการได* 

4. งานสRงเสริม

ประสิทธิภาพดYาน

ทะเบียนวัดผล 

2 2 100 

5. โครงการสนับสนุน 

ระบบ ICT 

2 2 100 

รวม 24 22 93.46 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

จัดระบบโครงสร*างพ้ืนฐานทางด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ

ปลอดภัย และให*บริการอย4างท่ัวถึง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และ       

การบริหารจัดการ 

ยอดเย่ียม 

 

กลุ4มสาระการเรียนรู* 
จำนวนครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครูท่ีเข*าร4วมการ

อบรมระดับโรงเรียน 

(คน) 

ร*อยละของจำนวนครู  

ท่ีเข*าร4วมการอบรม

ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย    

คณิตศาสตรZ    

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลย ี    

ภาษาตBางประเทศ    

สังคมศึกษาฯ    

สุขศึกษาและพลศึกษา    

ศิลปะ    

การงานอาชีพ    

แนะแนว    

รวม    

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

พัฒนาศักยภาพครูในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานักเรียนโดยใช* 

เทคโนโลยีในการเรียนรู* และการสร*างสรรคXผลงาน 

 

หมายเหตุ  ไมRมีการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการใชYเทคโนโลยีสารสนเทศในป:การศึกษา 2565 เน่ืองจาก

ภาวะโรคติดตRอโควิด-19 
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สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา ร*อยละของประเด็นพิจารณาย4อย 

1) จัดระบบโครงสร@างพื้นฐานทางด@านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และให@บริการอยBางทั่วถึงเพื่อสนับสนุนการเรียน 

การสอน และการบริหารจัดการ 

93.46 

2) พัฒนาศักยภาพครูในการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานักเรียน           

โดยใช@เทคโนโลยีในการเรียนรู@และการสร@างสรรคZผลงาน 
- 

รวม 93.46 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและ

การจัดการเรียนรู* 

ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ครอบคลุม ทันสมัย พรYอมสำหรับการใชYงาน และมี 

ความนRาเช่ือถือ ครูและบุคลากรมีสRวนรRวมในการตรวจสอบขYอมูล เชRน เว็บไซตcโรงเรียน เว็บไซตcทะเบียนวัดผล 

การบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน และการอบรมเชิงปฏิบัติเปNนการทบทวนความรูYและพัฒนาศักยภาพ

แกRครูและนักเรียนท่ีมีความสนใจในดYานตRาง ๆ ตามความถนัดหรือความสนใจของครูและนักเรียน 

 

จุดควรพัฒนา 

ในบางหนRวยงานของโรงเรียนอาจจะมีขYอมูลที่ซ้ำซYอน ควรมีการติดตRอและประสานงานเพื่อลด

ข้ันตอนและภาระงาน 

 

ประเด็นพิจารณา  3.1 จัดการเรียนรูYผRานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป 

    ประยุกตcใชYในชีวิตไดY  

กระบวนการพัฒนา  

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนYนใหYผูYเรียนไดYเรียนรูYผRานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม

มาตรฐานการเรียนรูYและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและผูYเรียนไดYรับการฝ�กทักษะและแสดงความคิดเห็น

ตามศักยภาพ สามารถนำไปประยุกตcใชYในชีวิตไดY 

 

ผลการพัฒนา   

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนYนใหYผูYเรียนไดYเรียนรูYผRานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม

มาตรฐานการเรียนรูYและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ต้ังแตRรYอยละ 80 ข้ึนไปและผูYเรียนไดYรับการฝ�กทักษะ

และแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพ จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนYนใหYผูYเรียนไดYเรียนรูYผRาน
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กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูYและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแตRรYอยละ 80 

ข้ึนไป 

กลุ4มสาระการเรียนรู* 
จำนวนครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครูท่ีได*รับ    

การนิเทศภายในของ

สถานศึกษา (คน) 

ร*อยละของจำนวนครู  

ท่ีได*รับการนิเทศภายใน

ของสถานศึกษา 

ภาษาไทย 14 14 100 

คณิตศาสตรZ 22 21 95.45 

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลย ี 26 26 100 

ภาษาตBางประเทศ 26 26 100 

สังคมศึกษาฯ 15 15 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 9 9 100 

ศิลปะ 9 9 100 

การงานอาชีพ 5 5 100 

แนะแนว 5 5 100 

รวม 131 130 99.23 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน*นให*ผู*เรียนได*เรียนรู*ผ4านกระบวนการคิด 

และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู*และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

ยอดเย่ียม 

 

ผู*ให*ข*อมูล จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนนักเรียนท่ี

ได*รับการฝ�กทักษะ 

(คน) 

ร*อยละของจำนวน

นักเรียนท่ีได*รับการฝ�ก

ทักษะ 

ระดับ ม.1 73 73 100 

ระดับ ม.2 64 62 96.87 

ระดับ ม.3 50 48 96.00 

ระดับ ม.4 52 52 100 

ระดับ ม.5 40 37 92.50 

ระดับ ม.6 42 42 100 

รวม 329 322 97.62 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

ผู*เรียนได*รับการฝ�กทักษะและแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพ สามารถนำไป

ประยุกตXใช*ในชีวิตได* 

ยอดเย่ียม 
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สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา ร*อยละของประเด็นพิจารณาย4อย 

1) ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนYนใหYผูYเรียนไดYเรียนรูYผRาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูYและตัวช้ีวัด

ของหลักสูตรสถานศึกษา 

99.23 

2) ผูYเรียนไดYรับการฝ�กทักษะและแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพ 

สามารถนำไปประยุกตcใชYในชีวิตไดY 

97.62 

รวม 98.43 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

3.1 จัดการเรียนรู*ผ4านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ

นำไปประยุกตXใช*ในชีวิตได*  

ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น    

ครูผูYสอนไดYการจัดการเรียนรูYผRานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตcใชYในชีวิต

ไดYและกิจกรรมการเรียนรูY และมีผลงานของผูYเรียนที่สะทYอนใหYเห็นวRานักเรียนไดYเรียนรูYผRานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตcใชYในชีวิตไดYผRานกิจกรรมการจัดการเรียนรูYท่ีหลากหลาย 

 

จุดควรพัฒนา   

ครูผูYสอนพัฒนาการจัดการเรียนรูYอยRางตRอเนื่อง พัฒนาการใชYสื่อและนวัตกรรมเพื่อผูYเรียนไดYรับการฝ�ก

ทักษะและแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพ จากการจัด กระบวนการเรียนการสอนที่เนYนใหYผู YเรียนไดY

เรียนรูYผRานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูYและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ

สอดคลYองรองรับกับบริบทการจัดการเรียนรูYในรูปแบบ Online และ On-site อยRางหลากหลาย 

 

ประเด็นพิจารณา   3.2 ใชYส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลRงเรียนรูYท่ีเอ้ือตRอการเรียนรูY 

กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนสารวิทยา มีการสRงเสริมใหYครู และบุคลากรทางการศึกษา ใชYสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศใน

กระบวนการจัดการเรียน การสอน ตลอดจนใชYเทคนิควิธีการศึกษาแหลRงเรียนรูYภายในโรงเรียน และภายนอก

โรงเรียน เปNนเคร่ืองมือท่ีทำใหYผูYเรียนเกิดความสนใจ และกระตุYนการเรียนรูY ทำใหYผูYเรียนมีความกระตือรือรYนใน

การเรียน โดยสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศตRาง ๆ เปNนตัวกลางสำคัญที่จะเชื่อมโยงความรูY จากบทเรียน สRงผRานไป

ยังผู Yเรียนโดยตรง ไดYอยRางถูกตYองชัดเจน และรวดเร็ว เปNนผลใหYนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม

จุดประสงคcการเรียนรูY ไดYอยRางถูกตYองและเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพแวดลYอมภายในโรงเรียน การ

จัดบอรcดนิเทศ ความรูYภายในหYองเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของผูYเรียน โดยผูYเรียนจะมีสRวนรRวมในการต้ัง

หัวขYอ วางแผนการจัดรูปแบบของบอรcดนิเทศภายในหYองเรียนของตนเอง 
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ผลการพัฒนา   

      ผลการดำเนินงาน พบวRาครู และบุคลากรโรงเรียนสารวิทยา ใหYความรRวมมือเปNนอยRางดี ในการใชYส่ือ 

เทคโนโลยี และสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน เชRน Microsoft PowerPoint, Application : google 

classroom, Application : kahoot, Application : การออกเสียงภาษาอังกฤษ vocabulary, overhead 

projector, สื่อวีดิทัศนc ใน YouTube เปNนตYน โดยการใชYสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศของครู และบุคลากร

โรงเรียนสารวิทยา มีคRาเป�าหมายของป: 2564 อยูRที่ระดับคุณภาพ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม ซึ่งป:การศึกษา 2564 

คุณครูและบุคลากรทางศึกษามีการใชYสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลRงเรียนรูYในการจัดการเรียนการสอน

จำนวน 136 คน คิดเปNน รYอยละ 98.55 จากจำนวนครูทั้งหมด 138 คน เนื่องจากมีคุณครูที่ลาศึกษาตRอ อีก 2 

คน โดยพบวRา ประเด็นพิจารณา ใชYสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลRงเรียนรูYที่เอื้อตRอการเรียนรูYอยูRในระดับ

คุณภาพ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ขึ้นอยูRกับบริบทของเนื้อวิชา และวิธีการวัด

และประเมินผล นอกจากนี้  โรงเรียนสารวิทยายังมีการจัดทัศนศึกษา และสRงนักเรียนเขYารRวมกิจกรรม การ

แขRงขันตRาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

กลุ4มสาระการเรียนรู* 
จำนวนครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครูท่ีส4งสรุป  

การจัดการเรียน 

การสอนออนไลนX (คน) 

ร*อยละของจำนวนครู  

ท่ีส4งสรุปการจัด 

การเรียนการสอน

ออนไลนX 

ภาษาไทย 14 14 100 

คณิตศาสตรZ 22 22 100 

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลย ี 28 28 100 

ภาษาตBางประเทศ 29 27 93 

สังคมศึกษาฯ 16 16 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 9 9 100 

ศิลปะ 10 10 100 

การงานอาชีพ 5 5 100 

แนะแนว 5 5 100 

รวม 138 136 98.55 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

3.2 ใช*ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล4งเรียนรู*ท่ีเอ้ือต4อการเรียนรู* 
ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น    

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหYความรRวมมือ และมีความพรYอมในการใชYสื ่อ เทคโนโลยี และ

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลายและสามารถนำไปปรับใชYกับนักเรียนในการจัด
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กระบวนการเรียนรูY  และเหมาะเปNนอยRางยิ่งในชRวงสถานการณcการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)                   

 

จุดควรพัฒนา   

 สนับสนุนความพรYอมทางดYานอุปกรณc สัญญาณอินเทอรcเน็ตที่ใชYในการจัดการเรียนการสอน ของ

ผูYเรียนท่ีขาดแคลน และเน่ืองจากป:การศึกษา 2564 มีการจัดรูปการสอนแบบออนไลนc 100 % ท้ัง 2 ภาคเรียน 

จึงทำใหYไมRสามารถดำเนินการจัดป�ายนิเทศ เพื่อเปNนแหลRงเรียนใหYกับนักเรียนไดY อีกทั้งกิจกรรมสRวนใหญR ท่ี

กRอใหYเกิดการเรียนรูY และพัฒนาทักษะและสมรรถนะของนักเรียน ไมRสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมไดY อีกท้ัง

ไมRสามารถนำนักเรียนออกไปแขRงขัน และศึกษาแหลRงเรียนรูYภายนอกไดY  

 

ประเด็นพิจารณา  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

กระบวนการพัฒนา  

ครูผูYสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนทั้งบรรยากาศและสภาพแวดลYอมในชั้นเรียน เด็กรักที่จะเรียนรูY 

สามารถเรียนรูYรRวมกันอยRางมีความสุข รวมทั้งครูผูYสอนเนYนการสรYางและมีปฏิสัมพันธcเชิงบวก จัดการเรียนรูY

โดยใหYผูYเรียนมีสRวนรRวมใหYเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก มีกระบวนการพัฒนาดังน้ี  

1. ครูผูYสอนมีการจัดการชั้นเรียนทั้งบรรยากาศและสภาพแวดลYอมในชั้นเรียนในรูปแบบ On-site 

และ Online เชRน การจัดหYองเรียนและการทำความสะอาดหYองเรียน การจัดทำป�ายนิเทศ และ Infographic 

ใหYความความรูY ท้ังในหYองเรียนและบริเวณโรงเรียน  

 2. ครูมีการจัดการเรียนรูYกิจกรรมเชิงบวก ในรูป Active learning มีการจัดการเรียนรูYที่หลายหลาย 

และการประยุกตcใชYแอพลิเคชันเพ่ือชRวยสรYางบรรยากาศใน การเรียนใหYสนุกมากย่ิงข้ึนเปNนการสรYางปฏิสัมพันธc

ระหวRางครูผูYสอนกับผูYเรียน และระหวRางผูYเรียนกับผูYเรียน รวมถึงการบูรณาการรายวิชาเพื่อลดภาระงานของ

ผูYเรียนทำใหYผูYเรียนเรียนรักท่ีจะเรียนรูY สามารถเรียนรูYรRวมกันอยRางมีความสุข 

 3. มีการนิเทศครูผูYสอนทั้งภายในกลุRมสาระการเรียนรูYและระหวRางกลุRมสาระการเรียนรูYรวมถึงการ

นิเทศครูผูYชRวยจากครูพี่เลี้ยงและผูYแทนครูจากกลุRมบริหารวิชาการเพื่อสรYางความสัมพันธcอันดีระหวRางครูผูYสอน

เกิดเปNนวัฒนธรรมองคcกรท่ีดี 

 4. มีการจัดสภาพแวดลYอมแหลRงเรียนรูYภายในโรงเรียน เชRน สวนหยRอม การปลูกตYนไมYเพื่อเพิ่มพื้นท่ี 

สีเขียวตามโครงการ Green Clean Health การจัดพื้นที่ตามมาตรการป�องกันการแพรRระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด-19 

 5. ครูมีรRวมกันพัฒนาหลักสูตรโดยสอดแทรกหลักสูตรทYองถิ่นทุกรายวิชาและมีการจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูYท่ีเนYนผูYเรียนเปNนสำคัญใหYผูYเรียนไดYปฏิบัติจริงสามารถประยุกตcใชYความรูYในการแกYป�ญหาไดY 

 6. มีระบบดูแลชRวยเหลือนักเรียน เชRน แฟ�มประวัตินักเรียน การเย่ียมบYาน การโฮมรูมและจัดทำขYอมูล 

SDQ การแนะแนวการศึกษา การจัดหาทุนการศึกษา เปNนตYน 
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ผลการพัฒนา   

1. ครูผูYสอนมีการจัดการชั้นเรียนทั้งบรรยากาศและสภาพแวดลYอมในชั้นเรียนในรูปแบบ On-site 

และ Online เชRน การจัดหYองเรียนและการทำความสะอาดหYองเรียน การจัดทำป�ายนิเทศ และ Infographic 

การใหYความความรูY ท้ังในหYองเรียนและบริเวณโรงเรียน รYอยละ 100 อยูRระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

2. ครูมีการจัดการเรียนรูYกิจกรรมเชิงบวก ในรูป Active learning มีการจัดการเรียนรูYที่หลากหลาย 

และการประยุกตcใชYแอพลิเคชันเพ่ือชRวยสรYางบรรยากาศใน การเรียนใหYสนุกมากย่ิงข้ึนเปNนการสรYางปฏิสัมพันธc

ระหวRางครูผูYสอนกับผูYเรียน และระหวRางผูYเรียนกับผูYเรียน รวมถึงการบูรณาการรายวิชาเพื่อลดภาระงานของ

ผูYเรียนทำใหYผูYเรียนเรียนรักที่จะเรียนรูY สามารถเรียนรูYรRวมกันอยRางมีความสุข รYอยละ 100 อยูRระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

3. มีการนิเทศครูผูYสอนทั้งภายในกลุRมสาระการเรียนรูYและระหวRางกลุRมสาระการเรียนรูYรวมถึงการ

นิเทศครูผูYชRวยจากครูพี่เลี้ยงและผูYแทนครูจากกลุRมบริหารวิชาการเพื่อสรYางความสัมพันธcอันดีระหวRางครูผูYสอน

เกิดเปNนวัฒนธรรมองคcกรท่ีดีรYอยละ 99.63 อยูRระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

4. ครูมีรRวมกันพัฒนาหลักสูตรโดยสอดแทรกหลักสูตรทYองถิ่นทุกรายวิชาและมีการจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูYที่เนYนผูYเรียนเปNนสำคัญใหYผูYเรียนไดYปฏิบัติจริงสามารถประยุกตcใชYความรูYในการแกYป�ญหาไดY รYอย

ละ 99.23 อยูRระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

5. มีระบบดูแลชRวยเหลือนักเรียน เชRน แฟ�มประวัตินักเรียน การเย่ียมบYาน การโฮมรูมและจัดทำขYอมูล 

SDQ การแนะแนวการศึกษา การจัดหาทุนการศึกษา รYอยละ 99.45 อยูRระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการดำเนินงาน (ร*อยละ) 

1) รายงานสรุปผลการนิเทศภายในกลุRมสาระการเรียนรูY 99.63 

2) รายงานสรุปผลการนิเทศระหวRางกลุRมสาระการเรียนรูY 99.63 

3) รายงานการสอนออนไลนc 100 

4) การจัดทำป�ายนิเทศ 100 

5) รายงานงานวิจัยในช้ันเรียน 98.55 

6) Google Site รายวิชาตRาง ๆ 100 

รวม 99.64 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

ครูผู*สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท้ังบรรยากาศและ

สภาพแวดล*อมในช้ันเรียน เด็กรักท่ีจะเรียนรู* สามารถเรียนรู*

ร4วมกันอย4างมีความสุข 

 

ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการดำเนินงาน (ร*อยละ) 

1) แผนการจัดการเรียนรูY 99.63 

2) แฟ�มประวัตินักเรียน 100 

3) รายงานการเย่ียมบYาน 98.17 

4) รายงานบันทึกกิจกรรม Home Room 100 

รวม 99.45 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

ครูผู*สอนเน*นการสร*างและมีปฏิสัมพันธXเชิงบวก จัดการเรียนรู*โดย

ให*ผู*เรียนมีส4วนร4วมให*เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

 

ยอดเย่ียม 

 

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา ร*อยละของประเด็นพิจารณาย4อย 

1) ครูผูYสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท้ัง

บรรยากาศและสภาพแวดลYอมในช้ันเรียน เด็กรัก 

ท่ีจะเรียนรูY สามารถเรียนรูYรRวมกันอยRางมีความสุข 

99.64 

2) ครูผูYสอนเนYนการสรYางและมีปฏิสัมพันธcเชิงบวก 

จัดการเรียนรูYโดยใหYผูYเรียนมีสRวนรRวมใหYเด็กรักครู  

ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

99.45 

 

รวม 99.55 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ยอดเย่ียม 

 

จุดเด4น   

 1. ครูมีการจัดการเรียนรูYกิจกรรมเชิงบวก ในรูป Active learning มีการจัดการเรียนรูYที่หลากหลาย 

และการประยุกตcใชYแอพลิเคชันเพื่อชRวยสรYางบรรยากาศในการเรียนใหYกระตุYนใหYผูYเรียนสนุกมากยิ่งขึ้นเปNนการ

สรYางปฏิสัมพันธcระหวRางครูผูYสอนกับผูYเรียน และระหวRางผูYเรียนกับผูYเรียน รวมถึงการบูรณาการรายวิชาเพื่อลด

ภาระงานของผูYเรียน มีการนำเทคโนโลยีเขYามาใชYในการดูแลชRวยเหลือนักเรียนมากข้ึนท้ังเร่ืองการเขYาเรียนผRาน

ระบบ My school โฮมรูม การเยี่ยมบYาน การจัดหาทุนการศึกษาการแจYงผลการเรียนผRานระบบออนไลนc รวมถึง

การจัดสRงเอกสารของครูผูYสอนผRานระบบ My office ซึ่งทำใหYการดำเนินงานเปNนไปดYวยความรวดเร็ว และจาก

ผลการนิเทศการจัดการเรียนรูYแสดงใหYเห็นวRาระหวRางครูผูYสอนและผูYเรียนมีปฏิสัมพันธcท่ีดีตRอกัน 
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 2. มีการจัดสภาพแวดลYอมแหลRงเรียนรูYทั้งภายนอกและภายในหYองเรียนที่เอื้อตRอการจัดการเรียนรูY 

เชRน สวนหยRอม การปลูกตYนไมYเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ Green Clean Health การจัดพื้นที่ตาม

มาตรการป�องกันการแพรRระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

 

จุดควรพัฒนา  

 1. วัสดุอุปกรณcที่ใชYในการในการจัดการเรียนรูYยังมีไมRเพียงพอตRอความตYองการของครูผูYสอนและ

ผูYเรียน เน่ืองจากมีการชำรุดจากอายุการใชYงานของอุปกรณc 

 2. ระบบเครือขRายอินเทอรcเน็ตยังไมRเพียงพอและมีความไมRเสถียรตRอการจัดการเรียนรูYเนื่องจากเปNน 

การจัดการเรียนรูYรูปแบบออนไลนcภายใตYสถานการณcป�องกันการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) 

 

ประเด็นพิจารณา  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูYเรียนอยRางเปNนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูYเรียน 

กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนสารวิทยามีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผูYเรียนอยRางเปNนระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผูYเรียน  โดยครูผูYสอนมีการประเมินผูYเรียนจากสภาพจริง จัดทำแผนการจัดการเรียนรูY มีขั้นตอนตรวจสอบและ

ประเมินอยRางเปNนระบบ  ครูผูYสอนใชYเครื่องมือและวิธีการวัดและการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป�าหมายและ 

การจัดการเรียนการสอน โดยมีผูYเรียนและผูYมีสRวนเกี่ยวขYองมีสRวนรRวมในการวัดและการประเมินผลจากการ

จัดการเรียนรูYของครูผูYสอน ใหYขYอมูลยYอนกลับแกRผูYเรียนและผูYเรียนนำไปใชYพัฒนาตนเอง 

 

ผลการพัฒนา   

จากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือสRงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เนYนผูYเรียนเปNนสำคัญ สRงผลการพัฒนาใหYครูผูYสอนมีแผนการจัดการเรียนรูYที่มีการประเมินผูYเรียนตามสภาพ

จริงรYอยละ 100 มีวิธีการวัดอยRางมีขั้นตอนที่ถูกตYองและมีการประเมินที่หลากหลายอยRางเปNนระบบตาม

แผนการจัดการเรียนรูY ครูผูYสอนสามารถสรYางและใชYเครื่องมือไดYถูกตYอง เหมาะสมกับเป�าหมาย  มีวิธีการ

ประเมินผลสอดคลYองกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูYและเปNนไปตามแผนการจัดการเรียนรูY ผูYเรียนและผูYที่เกี่ยวขYองมี

สRวนรRวมในการวัดและการประเมินผลจากการจัดการเรียนรูYของครูผูYสอน ครูผูYสอนตรวจและประเมินใบงาน 

ชิ้นงาน ของผูYเรียนดYวยเกณฑcที่กำหนด ตามแผนการจัดการเรียนรูY ผูYเรียนมีความรูYความเขYาใจอยRางเปNนระบบ

และมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใชYพัฒนาตนเองจนไดYรับรางวัลการแขRงขัน ประเภทตRาง ๆ ไดY 
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กลุ4มสาระการเรียนรู* 
จำนวนครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครูท่ีมีแผน   

การจัดการเรียนรู*ทีมี

วิธีการวัดและประเมิน

อย4างเปPนระบบ (คน) 

ร*อยละของจำนวนครู  

ท่ีมีแผนการจัดการ

เรียนรู*ทีมีวิธีการวัดและ

ประเมินอย4างเปPนระบบ 

ภาษาไทย 14 14 100 

คณิตศาสตรZ 22 22 100 

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลย ี 26 26 100 

ภาษาตBางประเทศ 26 26 100 

สังคมศึกษาฯ 15 15 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8 8 100 

ศิลปะ 9 9 100 

การงานอาชีพ 5 5 100 

แนะแนว 5 5 100 

รวม 130 130 100 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย ยอดเย่ียม 

กลุ4มสาระการเรียนรู* 
จำนวนครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครูท่ีมีแผน   

การจัดการเรียนรู*ทีมี

การประเมินผู*เรียนตาม

สภาพจริง (คน) 

ร*อยละของจำนวนครู  

ท่ีมีแผนการจัดการ

เรียนรู*ทีมีการประเมิน

ผู*เรียนตามสภาพจริง 

ภาษาไทย 14 14 100 

คณิตศาสตรZ 22 22 100 

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลย ี 26 26 100 

ภาษาตBางประเทศ 26 26 100 

สังคมศึกษาฯ 15 15 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8 8 100 

ศิลปะ 9 9 100 

การงานอาชีพ 5 5 100 

แนะแนว 5 5 100 

รวม 130 130 100 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

ประเมินผู*เรียนจากสภาพจริง  
ยอดเย่ียม 
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มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย4างเปPนระบบ 

 

กลุ4มสาระการเรียนรู* 
จำนวนครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครูท่ีมีแผน   

การจัดการเรียนรู*ที

ผู*เรียนมีส4วนร4วม      

ในการวัดและการ

ประเมินผล (คน) 

ร*อยละของจำนวนครู  

ท่ีมีแผนการจัดการ

เรียนรู*ทีผู*เรียน            

มีส4วนร4วมในการวัด

และการประเมินผล 

ภาษาไทย 14 14 64.29 

คณิตศาสตรZ 22 22 92.91 

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลย ี 26 26 92.31 

ภาษาตBางประเทศ 26 26 100 

สังคมศึกษาฯ 15 15 80.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8 8 100 

กลุ4มสาระการเรียนรู* 
จำนวนครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครูท่ีมีแผน   

การจัดการเรียนรู*ทีใช*

เคร่ืองมือและวิธีการวัด

และประเมินผลท่ี

เหมาะสม (คน) 

ร*อยละของจำนวนครู  

ท่ีมีแผนการจัดการ

เรียนรู*ทีใช*เคร่ืองมือ

และวิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

ภาษาไทย 14 14 100 

คณิตศาสตรZ 22 22 100 

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลย ี 26 26 96.15 

ภาษาตBางประเทศ 26 26 100 

สังคมศึกษาฯ 15 15 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8 8 100 

ศิลปะ 9 9 100 

การงานอาชีพ 5 5 100 

แนะแนว 5 5 100 

รวม 130 130 99.23 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

ใช*เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป[าหมายและ        

การจัดการเรียนการสอน 

ยอดเย่ียม 
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กลุ4มสาระการเรียนรู* 
จำนวนครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครูท่ีมีแผน   

การจัดการเรียนรู*ที

ผู*เรียนมีส4วนร4วม      

ในการวัดและการ

ประเมินผล (คน) 

ร*อยละของจำนวนครู  

ท่ีมีแผนการจัดการ

เรียนรู*ทีผู*เรียน            

มีส4วนร4วมในการวัด

และการประเมินผล 

ศิลปะ 9 9 77.78 

การงานอาชีพ 5 5 100 

แนะแนว 5 5 80 

รวม 130 130 88.46 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

ผู*เรียนและผู*มีส4วนเก่ียวข*องมีส4วนร4วมในการวัดและการประเมินผล  
ดีเลิศ 

 

กลุ4มสาระการเรียนรู* 
จำนวนครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครูท่ีมีแผน   

การจัดการเรียนรู*ทีมี

เกณฑXประเมินช้ินงาน 

(คน) 

ร*อยละของจำนวนครู  

ท่ีมีแผนการจัดการ

เรียนรู*ทีมีเกณฑX

ประเมินช้ินงาน 

ภาษาไทย 14 14 100 

คณิตศาสตรZ 22 22 95.45 

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลย ี 26 26 100 

ภาษาตBางประเทศ 26 26 100 

สังคมศึกษาฯ 15 15 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8 8 100 

ศิลปะ 9 9 100 

การงานอาชีพ 5 5 100 

แนะแนว 5 5 100 

รวม 130 130 99.23 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

ครูผู*สอนตรวจและประเมินใบงาน ช้ินงานของผู*เรียนด*วยเกณฑXท่ีกำหนด

ตามแผนการจัดการเรียนรู* 

ยอดเย่ียม 

 

ประเด็นพิจารณา ค4าเฉล่ีย 

กลุRมสาระการเรียนรูYภาษาไทย 92.86 
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ประเด็นพิจารณา ค4าเฉล่ีย 

กลุRมสาระการเรียนรูYคณิตศาสตรc 95.45 

กลุRมสาระการเรียนรูYวิทยาศาสตรcและเทคโนโลยี 100 

กลุRมสาระการเรียนรูYภาษาตRางประเทศ 100 

กลุRมสาระการเรียนรูYสังคมศึกษาฯ 100 

กลุRมสาระการเรียนรูYสุขศึกษาและพลศึกษา 100 

กลุRมสาระการเรียนรูYศิลปะ 100 

กลุRมสาระการเรียนรูYการงานอาชีพ 100 

กลุRมสาระการเรียนรูYแนะแนว 100 

รวม 98.46 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

ผู*เรียนมีความรู*ความเข*าใจอย4างเปPนระบบและมีประสิทธิภาพ  

สามารถนำไปใช*พัฒนาตนเอง 

ยอดเย่ียม 

 

ประเด็นพิจารณา ร*อยละของประเด็นพิจารณาย4อย 

1) ครูผูYสอนตรวจและประเมินใบงาน ช้ินงาน ของผูYเรียนดYวย

เกณฑcท่ีกำหนดตามแผนการจัดการเรียนรูY 

99.23 

2) ผูYเรียนมีความรูYความเขYาใจอยRางเปNนระบบและมีประสิทธิภาพ 

สามารถนำไปใชYพัฒนาตนเอง 

98.46 

รวม 98.85 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณายRอย 

ให*ข*อมูลย*อนกลับแก4ผู*เรียนและผู*เรียนนำไปใช*พัฒนาตนเอง 
ยอดเย่ียม 

 

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา ร*อยละของประเด็นพิจารณาย4อย 

1) ประเมินผูYเรียนจากสภาพจริง  100 

2) มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยRางเปNนระบบ 100 

3) ใชYเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ

เป�าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
99.23 

4) ผูYเรียนและผูYมีสRวนเก่ียวขYองมีสRวนรRวมในการวัดและ 

การประเมินผล 
88.46 

5) ใหYขYอมูลยYอนกลับแกRผูYเรียนและผูYเรียนนำไปใชYพัฒนาตนเอง 98.85 
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รวม 97.31 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู*เรียนอย4างเปPนระบบ และนำผลมา

พัฒนาผู*เรียน 

ยอดเย่ียม 
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จุดเด4น    

ครูผูYสอนสามารถประเมินผูYเรียนตามสภาพจริง  มีขั้นตอนและตรวจสอบอยRางเปNนระบบตามแผน 

การจัดการเรียนรูY  มีการตรวจและประเมินใบงาน ชิ้นงาน ของผูYเรียนดYวยเกณฑcที่กำหนดสRงผลใหYผูYเรียนมี

ความรูYความเขYาใจอยRางเปNนระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใชYพัฒนาตนเองจนไดYรับรางวัลการแขRงขัน 

ประเภทตRาง ๆ ไดY 

 

จุดควรพัฒนา   

เปNนประเด็นที ่พยายามพัฒนาอยRางตRอเนื ่อง ในการใหYครูผู YสอนใชYเครื ่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหYมีความหลากหลายและสRงเสริมการใชYเทคโนโลยีในการวัดและ

ประเมินผล และรRวมท้ังใหYผูYเรียนและผูYมีสRวนเก่ียวขYองมีสRวนรRวมในการวัดและการประเมินผล 

 

ประเด็นพิจารณา  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูYและใหYขYอมูลสะทYอนกลับเพ่ือปรับปรุงและ 

    พัฒนาการจัดการเรียนรูY 

กระบวนการพัฒนา  

ครูและผูYมีสRวนเกี่ยวขYองรRวมกันแลกเปลี่ยนความรูYและประสบการณc รวมทั้งใหYขYอมูลป�อนกลับเพ่ือ

นำไปใชYในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูY โดยมีกระบวนการพัฒนา ดังน้ี 

1. ครูมีวัฒนธรรมการนิเทศตลอดป:การศึกษา จากครูภายในกลุRมสาระการเรียนรูYเดียวกัน การนิเทศ

จากครูกลุRมสาระการเรียนรูYอ่ืน และการนิเทศจากผูYทรงคุณวุฒิดYานการจัดการเรียนรูY   

2. ครูมีชุมชนแหRงการเรียนรูYทางวิชาชีพระหวRางครูและผูYเกี่ยวขYองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูY มีการสรYางเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรูYเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูY มุRงพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูYอยRางตRอเน่ือง และมีการจัดต้ังกลุRมชุมชนแหRงการเรียนรูYทางวิชาชีพ    

3. ครูมีการนำผลการจัดการเรียนรูY การแลกเปลี่ยนเรียนรูYมาทำการวิเคราะหc สังเคราะหc วิจัยในช้ัน

เรียนเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูY    

4. ครูและผูYเกี่ยวขYองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูYและใหYขYอมูลสะทYอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรูY โรงเรียนมีการสรYางวัฒนธรรมคุณภาพใหYมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูYภายในสถานศึกษาและชุมชน 

เปNนการทำงานปกติของสถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษา ใหYเปNนองคcกรแหRงการเรียนรูY และมีการประชาสัมพันธc 

และเผยแพรRผลการจัดการศึกษาอยRางตRอเน่ืองหลากหลายรูปแบบ 

 

ผลการพัฒนา 

1. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูYและใหYขYอมูลสะทYอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนโดย

ผRานกระบวนการการนิเทศอยRางเปNนระบบ 

2. ครูมีการจัดตั้งกลุRมชุมชนแหRงการเรียนรูYทางวิชาชีพ เพื่อแกYไขป�ญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรียน

การสอน ท้ังดYานผูYเรียนและดYานกระบวนการการจัดการเรียนรูY และเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหYมีคุณภาพ 
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3. ครูมีผลงานการใชYกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรูY มีการจัดทำรายงานวิจัยในช้ันเรียน  

4. โรงเรียนมีการสรYางวัฒนธรรมคุณภาพใหYมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูYภายในสถานศึกษาและชุมชน  

เปNนองคcกรแหRงการเรียนรูY มีการประชาสัมพันธc และเผยแพรRผลการจัดการศึกษาอยRางตRอเนื่องหลากหลาย

รูปแบบ 

ประเด็นพิจารณา ผลการดำเนินงาน (ร*อยละ) 

1) รายงานผลชุมชนแหRงการเรียนรูYทางวิชาชีพ (PLC) 91.30 

2) รายงานสรุปผลการนิเทศครูผูYชRวย 100 

3) รายงานสรุปผลการนิเทศภายในกลุRมสาระการเรียนรูY 99.63 

4) รายงานสรุปผลการนิเทศระหวRางกลุRมสาระการเรียนรูY 99.63 

5) แผนการจัดการเรียนรูY 99.63 

6) งานวิจัยในช้ันเรียน 98.55 

รวม 98.12 

ผลการประเมินประเด็นพิจารณา 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู*และให*ข*อมูลสะท*อนกลับเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู* 

ยอดเยี่ยม 

 

จุดเด4น    

1. โรงเรียนสารวิทยามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูYและใหYขYอมูลสะทYอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนโดยผRานกระบวนการการนิเทศอยRางเปNนระบบ  

2. ครูมีชุมชนแหRงการเรียนรูYทางวิชาชีพระหวRางครูและผูYเกี่ยวขYองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 

การเรียนรูY มีการสรYางเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรูYเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูY  

มุRงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูYอยRางตRอเน่ือง มีการจัดตั้งกลุRมชุมชนแหRงการเรียนรูYทางวิชาชีพ นำผลมาทำ

การวิเคราะหc สังเคราะหc วิจัยในช้ันเรียน เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูY    

3. โรงเรียนสารวิทยามีการสรYางวัฒนธรรมคุณภาพใหYมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูYและใหYขYอมูลสะทYอน

กลับทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชน เปNนองคcกรแหRงการเรียนรูY มีการประชาสัมพันธc และเผยแพรRผลการจัด

การศึกษาอยRางตRอเน่ืองหลากหลายรูปแบบ 

 

จุดควรพัฒนา   

ควรสRงเสริมใหYครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู Yที ่เนYน Active Learning ทั ้งในรูปแบบปกติ และ

รูปแบบออนไลนc ควรมีการใหYขYอมูลสะทYอนกลับจากครูผูYสอน นักเรียน ผูYปกครอง และผูYที่เกี่ยวขYอง เพื่อนำผล

มาใชYในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูYอยRางตRอเน่ือง 
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ภาคผนวก 
 

• คำส่ังแตRงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา  

ป:การศึกษา 2564 

• ประกาศโรงเรียนสารวิทยา เร่ือง การกำหนดคRาเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพภายในสถานศึกษา 

• คำส่ังแตRงต้ังผูYทรงคุณวุฒิเพ่ือเปNนคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสาร

วิทยา 

• คำส่ังแตRงต้ังคณะกรรมการการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยผูYทรงคุณวุฒิ 

โรงเรียนสารวิทยา ป:การศึกษา 2564 

• คำรับรองเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

61 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

62 

 
  



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

63 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

64 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

65 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

66 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

67 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

68 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

69 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

70 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

71 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

72 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

73 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

74 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

75 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

76 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

77 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

78 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

79 



                                                                                    รายงานประจำป+ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

80 

 


