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คำนำ 

      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
2563  เป็นการจัดทำสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพท้ังในด้านคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 
และระบุแนวทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ทราบ  ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  และนำเสนอรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัด  
สาธารณชน ได้รับทราบรวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบต่อไป  โดยมีเนื้อหาสาระของรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย  3  ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ส่วนที่  2  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส่วนที่ 3  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) กิจกรรมที่โดดเด่น 
   โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสถานศึกษาและบุคคลผู้สนใจในการรายงานผลการประเมินตนเอง             
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่      
คณะผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  
ขอขอบคุณทุกท่านที่กล่าวข้างต้นเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้ 
                        

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
เมษายน  2564 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ผู้จัดทำ : นายธีราพัฒน์  แก้วพลงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  
เบอรโ์ทรศัพท์ 095 - 2655539           E-mail  t.keawpolngam@hotmail.com  
ข้อมูลพื้นฐาน : ที่อยูโ่รงเรียน 109  หมู่ที่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เบอร์โทรศัพท์  044 – 181543   
มีจำนวนนักเรียน  410  คน  จำนวนคร ู 31  คน  จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6    
1. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

2. หลักฐานสนับสนุน :  
  มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ได้กำหนดให้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้  ทักษะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เช่น  โครงการค่ายวิชาการ  
โครงการอบรมไอซีที  โครงการวันภาษาไทย  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  โครงการเสริมสร้างทักษะการ
ดำรงชีวิต  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดโครงการป้องกัน
ติดเชื้อ HIVและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โครงการห้องเรียนสีขาว  และนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย  เช่น  กิจกรรมชุมนุมบูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมสภา
นักเรียน  กิจกรรมเครื่องแบบ   กิจกรรมเก็บก่อนกลับ  กิจกรรมจิตอาสา  และโรงเรียนยังได้นำนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชุมชน   นำนักเรียนเข้าช่วยเหลือและบริการในงาน
ต่าง ๆ ของชุมชนทั้งงานมงคลและอวมงคล  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ  ค่านิยม  ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายตลอดจนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย  และจิตสังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
จัดการเรียนการสอนตามโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา)  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาค้นคว้า  จน
สามารถสร้างชิ้นงาน  เขียนรายงาน  นำเสนอผลงาน  พร้อมทั้งจะต้องเข้ารับการฝึกงานในหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการเพ่ือเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาเป็น  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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      มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารและจัดการ 
  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  มีการบริหารจัดการเป็นระบบ  มีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธ

กิจ  ที่ชัดเจน  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี   มีการกำหนดโครงสร้าง

การบริหารงานเป็น  5  ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ฝ่าย

บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มีคำสั่งมอบหมายงาน  พรรณนางาน  ขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

มีการพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจโดยมีแผนการเรียนที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียน  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ใช้เทคโนโลยีในการจัดทำเอกสารการวัดและ

ประเมินผลที่เป็นระบบและปัจจุบัน  มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  การรายงานผลการ

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและมกีารกำกับ  ติดตาม การนิเทศภายในสถานศึกษา  

ประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจัดทำรายงานสรุปผล

การเรียน  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

ส่งเสริมพัฒนาครูทุกคนให้มีทักษะในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  มีการจัดอาคารสถานที่  

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยเน้นความสะอาด  ปลอดภัย  และสวยงาม  ที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนการสอน  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอนโดยมีการติดตั้งโทรทัศน์ทุกห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกอาคารเรียน  เพื่อบริการคณะครูและนักเรียนในการ

สืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน  ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและบริบทของ

โรงเรียน  โดยมีการจัดทำโครงการต่าง ๆ  ได้แก่  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานครบทั้ง  5  ฝ่าย โครงการ

นิเทศภายในเข้มแข็ง  โครงการพัฒนาระบบงานประกัน  โครงการพัฒนางานสารสนเทศ  โครงการพัฒนา

ระบบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการพัฒนารถรับส่งนักเรียน  โครงการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา  โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ  โครงการประหยัดพลังงาน  โครงการปรับปรุงอาคาร 

โครงการปรับปรุงหน้าเสาธง  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่าง  โครงการซ่อมแซม

ครุภัณฑ ์ โครงการซ่อมบำรุงรถโรงเรียน  โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความ

สะอาด  โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายโรงเรียน  โครงการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 

โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ  โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล  โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์

หอประชุม  โครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน  โครงการติดตั้งพัดลมหอประชุม  โครงการประชาสัมพันธ์ 

โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า  โครงการซ่อมบำรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม 

      มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ได้ให้ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการศึกษา  วิเคราะห์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เพ่ือประชุมวางแผน 
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และหาแนวทางในการดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วยคำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้  
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และนำไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง    
พร้อมทั้งมีการรายงานการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา  เพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มีความเหมาะสม
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ   มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ  โดยการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน  ประกอบผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  และเพ่ือนครู    
  ครูผู้สอนมีการกำหนดข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน  เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกโดยไม่ให้มีการลงโทษโดยการใช้ความรุนแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เน้นการปฏิบัติ
กิจกรรมที่สร้างสรรค์  
  การจัดตารางเรียนตารางสอนจัดให้มีชั่วโมงการประชุมฝ่ายบริหาร  ประชุมฝ่าย  ประชุมกลุ่มสาระ 
เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยที่ไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อเวลาเรียนของผู้เรียน 
3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น :  

 แผนปฏิบัติการที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  โดยการอบรม

เชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Apps For Education  และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้กับ

บุคลากรทุกคนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลต่อผู้เรียน  มีสมรรถนะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร    

 แผนปฏิบัติการที่ 2  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ปลอดภัย  สวยงาม    

ร่มรื่นเพื่อให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน     
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน  

1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของสถานศึกษา                
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ตั้งอยู่เลขที่  109   

หมู่ที่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  31000  
โทรศัพท ์ 044 - 181543  โทรสาร 044 - 181543  
E-mail -         Website   http://www.sjp.ac.th  
  ประวัติสถานศึกษา 
  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง 13 กิโลเมตร เดิมเป็น
สาขาของโรงเรียนภัทรบพิตร  โดยสภาตำบลสวายจีก  มีการประชุมตกลงกันว่าให้ก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น
บริเวณท่ีดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  14  บ้านสวายจีกได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 เดือนเมษายน 2539  ในปี  2535  ได้เปิดรับนักเรียนครั้งแรก
สามารถรับนักเรียนได้  2 ห้องเรียน  จำนวน 72คน ในวันที่ 30  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2540  ได้มีคำสั่ง
แต่งตั้งให้  นายมนต์ชัย  แผ้วพลสง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมคนแรก  ในปีเดียวกันได้
จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น  และในปี  พ.ศ.  2540  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายมนต์ชัย  
แผ้วพลสง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  การจัดการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายให้
นักเรียนได้ศึกษาวิชาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 นายประชัย พรสง่ากุล 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
และโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  โดยมีนายสุเธียร เชาวนกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
บุรีรัมย์ในขณะนั้น 
  ปัจจุบันโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมมีอาคารเรียน 3 หลัง โรงฝึกงาน  1  หลัง  อาคารชั่วคราว  2  
หลัง  ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  นายธีราพัฒน์  แก้วพลงาม  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  
บริหารจัดการโดยจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีได้เรียนอย่างทั่วถึงท้ัง
สายอาชีพ   สายสามัญ  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหาร  จำนวน  7  คน  ดังนี ้

1. นายมนต์ชัย  แผ้วพลสง   ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.  2540 – 2550 
2. นายประชัย  พรสง่ากุล  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.  2550 – 2554 
3. นายอุดม  วัชรพงศ์ศิริ  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.  2554 – 2556  
4. นายกาญจนพงษ์  ตราชู  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.  2556 – 2559  
5. นายวรากร  เสนามาตย์  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.  2559 – 2563  
6. นายวุฒิชัย  ภักดีรัตนางกูร ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.  2563 
7. นายธีราพัฒน์  แก้วพลงาม ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.  2564 – ปัจจุบัน  
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  ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน  นายธีราพัฒน์  แก้วพลงาม เบอร์โทรศัพท ์ 095 - 2655539 
            ชื่อรองผู้อำนวยการ  นายอกรณ์เชฐ  จันทร์โสดา  เบอร์โทรศัพท ์ 083 - 1258778 
            แนวทางการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
  ปรัชญาประจำโรงเรียน 
“ปญฺญานรานํรตนํ”  ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์ 
   
  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ดำรงไว้ความเป็นไทย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
  พันธกิจ 
  1.  พัฒนาด้านพุทธิศึกษา  จริยศึกษา  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.  พัฒนาด้านอาชีวะให้ผู้เรียนก้าวสู่อาชีพ 
  3.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือโอกาสและทางเลือกสำหรับทุกคน 
  4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5.  ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  6.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและดํารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
   
  เอกลักษณ์ 
  “โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
   
  อัตลักษณ์ 
  “เรียนรู้สู่อาชีพ” 
             
  จุดเน้น/นโยบายของสถานศึกษา 
  เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรมและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
  2. ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
  3. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  สร้างโอกาสและทางเลือกสำหรับทุกคน 
  4. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนการสอนตามาตรฐาน
การศึกษา 
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  5. โรงเรียนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  6. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           
  สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 
  สภาพชุมชน 
  สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  เป็นชุมชนชานเมืองจำนวนทั้งหมด  19  หมู่บ้าน  
การตั้งบ้านเรือนไม่แออัดมีอากาศที่บริสุทธิ์  ไม่มีปัญหามลพิษ  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ  13  
กิโลเมตร  
  สภาพเศรฐกิจ  
  ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่รายได้มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทั้งการเพาะปลูกโดยพืชที่
ปลูกส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกข้าวมากกว่าพืชชนิดอื่น ๆ   นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผักและ
ผลไม ้ และบางส่วนทำการปศุสัตว์   เช่น  สุกร ไก่ เป็ด โค กระบือ ปลา  เป็นต้น  ด้วยสภาพของชุมชนอยู่ใกล้
กับตัวจังหวัดจึงทำให้บางคนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  เช่น  ก่อสร้าง  แม่บ้าน  พนักงานโรงงาน 
  สภาพสังคม 
  สังคมส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบพ่ีน้อง  มีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือเอกูลกันเป็นอย่างดี  เนื่องจาก
บ้านเรือนที่อยู่ใกล้ชิดติดกันส่วนใหญ่จะเป็นญาติ ๆ กัน  ทำให้สังคมมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมต่าง ๆ  
พร้อมทั้งมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในในชนในการ
จัดงานประเพณี ต่าง ๆ  มีการใช้ภาษาถ่ิน(ไทยสวายจีก  เขมร) ในการสื่อสารมากกว่าภาษาไทย 
   
  คำขวัญของโรงเรียน 
“คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่อาชีพ” 
    
  สีประจำโรงเรียน   
  สีแสดเทา 
  สีแสด        หมายถึง         แสงสว่าง 
  สีเทา         หมายถึง         ความรู้ 
  สีแสดเทา   จึงหมายถึง      “ความรู้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต 
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       2.  โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา   
  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

นายธีราพัฒน์  แก้วพลงาม 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นายพนัส  วิโสรัมย์ 

หัวหน้าฝ่าย 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ฝ่ายวิชาการ 

นายไพรวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี 

หัวหน้าฝ่าย 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล 

หัวหน้าฝ่าย 

 

 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย 

หัวหน้าฝ่าย 

 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

นายบุญช่วย  สายลาม 

หัวหน้าฝ่าย 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรยีน 

นายอกรณเ์ชฐ  จันทร์โสดา 



หน้า  8 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

3.  ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา    

 3.1  จำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง เพศ วุฒิ/ระดับการศึกษา  
 

ตำแหน่ง 
จำนวน วุฒิ/ระดับการศึกษา  

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

ต่ำกว่า 
ระดับปริญญาตรี 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 - 1 - -  
รองผู้อำนวยการ 1 - 1 - 1 - -  
ข้าราชการครู *10 14 24 1 11 12 - *มาช่วย

ราชการ 1 คน 
พนักงานราชการ - 2 2 - - 2 -  
ครูอัตราจ้าง - 3 3 - - 3 -  
ลูกจ้างประจำ *2 - 2 - - - 2 *มาช่วย

ราชการ 1 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - 1 - - - 1  
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 1 1 - - 1 -  
ธุรการโรงเรียน - 1 1 - - 1 -  

รวม 15 21 36 1 13 19 3  
 

    3.2  จำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงในการสอนของครูเฉลี่ยต่อคน
ต่อสัปดาห์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคร ู จำนวนชั่วโมง เฉลี่ยต่อคน 
ต่อสัปดาห์ 

หมายเหตุ 

ภาษาไทย 2 45 22.5 ในการจัดชั่วโมงสอนจริงมี
การเกลี่ยครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ที่มีจำนวนชั่วโมง
สอนน้อยไปช่วยสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีจำนวน

ชั่วโมงสอนมาก 

คณิตศาสตร์ 4 51 12.75 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 114 11.4 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 4 92 23 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 30 30 
ศิลปะ 1 24 24 
การงานอาชีพ 2 27 13.5 
ภาษต่างประเทศ 4 51 12.75 

รวม 27 434 16.08 
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 3.3  จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ 
  

จำนวนบุคลากร 
ในสังกัดท้ังหมด 

สพฐ. ดำเนินการจัดการ
อบรม/ พัฒนาศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

สพท. ดำเนินการจัดการอบรม/ 
พัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานอ่ืนๆ ดำเนินการ
จัดการอบรม/ พัฒนาศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

ตำแหน่ง 

จำนวน 
(คน) 

เข้ารับการ
การอบรม/ 
พัฒนาฯ 

ตามความ
จำเป็น 
(คน) 

เข้ารับการ
อบรม/ 

พัฒนาผ่าน
ระบบ 
Digital 

Technology 
(คน) 

เข้ารับการ
การอบรม/ 

พัฒนาฯ ตาม
ความจำเป็น 

(คน) 

เข้ารับการ
อบรม/พัฒนา

ผ่านระบบ 
Digital 

Technology 
(คน) 

เข้ารับการ
การอบรม/ 
พัฒนาฯ 

ตามความ
จำเป็น 
(คน) 

เข้ารับการอบรม/
พัฒนาผ่านระบบ 

Digital 
Technology 

(คน) 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 1 1 1 - 
รองผู้อำนวยการ 1 - 1 1 1 1 - 
ข้าราชการครู 24 - 24 24 24 24 7 

พนักงานราชการ 2  2 2 2 2 - 
ครูอัตราจ้าง 3  3 3 3 3 - 
ลูกจ้างประจำ 2  2 2 2 2 - 
ลูกจ้างชั่วคราว 1  1 1 1 1 - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1  1 1 1 1 - 
ธุรการโรงเรียน 1 - 1 1 1 1 - 

รวม 36 - 36 36 36 36 7 
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  4. ข้อมูลนักเรียนและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   
  4.1  จำนวนนักเรียนแยกตามชั้นและเพศ 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน  แยกตามเพศ รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 44 42 86 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 34 43 73 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 43 40 82 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 121 125 246 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 35 52 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 34 26 60 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 22 26 48 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 73 87 160 
รวมทั้งสิ้น 194 212 406 

ที่มา : ข้อมูล  DMC  ณ  วันที่  9  ธันวาคม  2563 
 
  4.2  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
จำนวนคน 3 4 1 1  - 9 

   
  4.3  ข้อมูลผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา (รอบที่ 1 วันที่ 9 เมษายน  2564) 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียน 
ทีส่ำเร็จการศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 82 66 80.49 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 48 44 91.67 
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  4.4  จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
การเขียน  การคิดคำนวณ 

ระดับชั้น ภาคเรียนที ่ จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน ร้อยละ 
ที่ผ่าน 

ร้อยละ 
ที่ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 86 80 6 93.02 6.98 
2 86 73 13 84.88 15.12 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 76 73 3 96.05 3.95 
2 76 66 10 86.84 13.16 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 82 77 5 93.90 6.10 
2 82 74 8 90.24 9.76 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 53 44 9 83.02 16.98 
2 53 47 6 88.68 11.32 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 60 59 1 98.33 1.67 
2 60 54 6 90.00 10.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 48 44 4 91.67 8.33 
2 48 47 1 97.92 2.08 

 
กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมินความสามารถ 

ด้านการอ่าน  การเขียน  การคิดคำนวณ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 
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 กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่าน  การเขียน  การคิดคำนวณ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.5  จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับท่ีผ่าน/ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น ภาคเรียนที ่ จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน ร้อยละ 
ที่ผ่าน 

ร้อยละ 
ที่ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 86 84 2 97.67 2.33 
2 86 74 12 86.05 13.95 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 76 74 2 97.37 2.63 
2 76 69 7 90.79 9.21 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 82 82 0 100.00 0.00 
2 82 81 1 98.78 1.22 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 53 50 3 94.34 5.66 
2 53 49 4 92.45 7.55 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 60 59 1 98.33 1.67 
2 60 58 2 96.67 3.33 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 48 46 2 95.83 4.17 
2 48 48 0 100.00 0.00 
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 กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนในแต่ละระดับท่ีผ่าน/ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนในแต่ละระดับท่ีผ่าน/ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

  5. ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา   
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

         6. ข้อมูลอาคารสถานที่  
รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 

1. อาคารเรียน มี อาคารเรียน  จำนวน  3  หลัง 
อาคารชั่วคราว  จำนวน  2  หลัง 
โรงฝึกงาน  จำนวน  1  หลัง 

2. ห้องเรียน มี ห้องเรียน  จำนวน  16  ห้อง 
3. อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม มี มีหอประชุม  1  หลัง   

ห้องโสตทัศนศึกษา  1  ห้อง  อยู่อาคาร 1  ชั้น 1 
โรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง 

4. ห้องสมุด มี มีห้องสมุด  จำนวน  1  ห้อง  อยู่อาคาร 1  ชั้น 2 
5. ห้องพยาบาล มี มีห้องพยาบาล  จำนวน  1  ห้อง 
6. ห้องคอมพิวเตอร์ มี มีห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  ห้อง 
7. ห้องดนตรี  มี มีห้องดนตรี  จำนวน  1  ห้อง 
8. สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น มี มีสนามกีฬาฟุตบอล  จำนวน  1  สนาม 

สนามกีฬาบาสเกตบอล  จำนวน  1  สนาม 
มีสนามเปตอง  จำนวน  5  สนาม 
สนามตะกร้อ  จำนวน  2  สนาม 
สนามฟุตซอล  จำนวน  1  สนาม 
สนามวอลเลย์บอล  จำนวน  1  สนาม 

9. สื่อการเรียนรู้ มี มีสื่อประกอบการเรียนเรียนรู้ เช่น  
-  สื่อการสอนและฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์  
-  สื่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
-  สื่อฝึกทักษะทางด้านการงานอาชีพ  
-  สื่อการสอนเกษตร  
-  สื่อการสอนคณิตศาสตร์  
-  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ  
-  สื่ออุปกรณ์กีฬาพละศึกษา  
-  สื่อการสอนสังคมฯ  
-  สื่อการสอนและฝึกดนตรีและนาฏศิลป์  
-  สื่อการสอนภาษาไทย 

10. อื่น ๆ (ระบุ) - - 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

      7. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จำนวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปี
การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  
    7.1  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน  
    โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่หลากหลาย  ทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
และส่วนเกษตรกรรม   โดยมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้  
 

ลำดับที่ แหล่งเรียนรู้ภายใน จำนวนนักเรียน 
ที่เข้าใช้ต่อปีการศึกษา (คน) 

1. ห้องสมุดโรงเรียน        397 
2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 397 
3. ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 397 
4. ห้องฝึกทักษะทางดนตรี 397 
5. ห้องฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์ 20 
6. แปลงเกษตรและเรือนเพาะชำ 397 

    
กราฟแสดงจำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน  ปีการศึกษา  2563 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

 7.2  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
    ในปีการศึกษา  2563  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ต่าง ๆ 
ดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
แหล่งเรียนรู้ภายนอก จำนวนนักเรียน 

ที่เข้าใช้ต่อปีการศึกษา (คน) 
1. ตรูธม  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 86 
2. วัดเขาอังคาร  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ 86 
3. ปราสามเมืองต่ำ  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 86 
4. เสาหินบะซอลต์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 86 
5. ทะเลสาบทุ่งกุลา  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 155 
6. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน  อำเภอท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี 
160 

7. วัดโพธิ์ทอง  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 397 
8. วัดชุมพรวิสัย  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 397 
9. วัดโคกตาสิงห์  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 397 

    
กราฟแสดงจำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก  ปีการศึกษา  2563 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

 8.  ข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนแต่ละระดับ 
ชั้น จำแนกตามรายวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
 (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ไม่มีนักเรียนสมัครใจเข้าทดสอบ) 
 8.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2563 

วิชา คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ของจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ของสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ของประเทศ 

ภาษาไทย (01) 37.51 41.43 45.22 44.36 
สังคมศึกษา ฯ (02) 34.88 34.66 36.32 35.93 
ภาษาอังกฤษ (03) 21.69 25.60 29.73 29.94 
คณิตศาสตร์ (04) 18.42 22.17 26.33 26.04 
วิทยาศาสตร์ (05) 28.51 30.64 33.04 32.68 
เฉลี่ยรวม 28.20 30.90 34.13 33.79 

 

  กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2563 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

  8.2  เปรียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ของนักเรียนระดับ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562  กับปีการศึกษา  2563 (ระดับโรงเรียน) 

 

วิชา คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2563 

ผลต่าง ปีการศึกษา 2563  
กับ ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย (01) 33.36 37.51 4.15 
สังคมศึกษา ฯ (02) 31.87 34.88 3.01 
ภาษาอังกฤษ (03) 22.18 21.69 - 0.49 
คณิตศาสตร์ (04) 15.26 18.42 3.16 
วิทยาศาสตร์ (05) 23.49 28.51 5.02 

เฉลี่ยรวม 25.23 28.20 2.97 
 

กราฟแสดงการเปรียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ของ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562  กับปีการศึกษา  2563 (ระดับโรงเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  25 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

จ ำนวนนักเรียน ร้อยของนักเรียน

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป ท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

ภาษาไทย 185 61 58 53 39 28 7 5 5 10 451 304 67.41

คณิตศาสตร์ 34 46 53 62 92 80 66 22 3 13 471 133 28.24

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 276 188 171 179 148 104 96 22 13 35 1232 635 51.54

สังคมศึกษา ฯ 862 224 158 99 80 50 49 16 19 31 1588 1244 78.34

สุขศึกษาและพลศึกษา 328 102 93 40 32 30 10 11 8 17 671 523 77.94

ศิลปะ 81 76 116 52 47 14 0 2 11 4 403 273 67.74

การงานอาชีพ 89 61 59 36 26 20 11 1 8 6 317 209 65.93

ภาษาต่างประเทศ 120 70 105 100 94 44 14 0 9 6 562 295 52.49

รวม 1975 828 813 621 558 370 253 79 76 122 5695 3616 63.49

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6  ภำคเรียนท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2563

จ ำนวนนักเรียนท่ีได้แต่ละระดับผลกำรเรียน
รวมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ร้อยละของนักเรียน

  8.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ภาคเรียนที่  1    

ปีการศึกษา  2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3  

ขึ้นไประดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

จ ำนวนนักเรียน ร้อยของนักเรียน

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป ท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

ภาษาไทย 96 71 48 72 55 14 12 1 1 12 382 215 56.28

คณิตศาสตร์ 67 40 46 65 77 70 65 7 1 13 451 153 33.92

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 401 172 171 113 128 64 28 16 6 20 1119 744 66.49

สังคมศึกษา ฯ 825 178 167 80 89 43 54 12 6 26 1480 1170 79.05

สุขศึกษาและพลศึกษา 302 112 112 63 31 16 3 9 1 16 665 526 79.10

ศิลปะ 183 111 33 18 15 6 3 3 2 7 381 327 85.83

การงานอาชีพ 120 62 47 33 32 23 19 16 1 5 358 229 63.97

ภาษาต่างประเทศ 72 53 79 91 117 67 49 0 3 7 538 204 37.92

รวม 2066 799 703 535 544 303 233 64 21 106 5374 3568 66.39

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6  ภำคเรียนท่ี  2  ปีกำรศึกษำ  2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
จ ำนวนนักเรียนท่ีได้แต่ละระดับผลกำรเรียน

รวม

  8.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   ภาคเรียนที่  2  

 ปีการศึกษา  2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 
3  ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

 9. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับในปีการศึกษา 2563  
 
     รางวัล รายการรางวัล ระดับรางวัล 
1. สถานศึกษา 1. โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 

2. สถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกิจกรรมที่ 5 สถานศึกษาต้นแบบการดูแลช่วยเหลอื 
ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง เยียวยา แก้ปัญหาพฤติกรรม 
สุขภาพจิต ปีการศึกษา 2563 

 ระดับประเทศ/สากล 
 ระดับภาค 
 ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่ 
  ระดับสหวิทยาเขต 
 

2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมที่ 5 สถานศึกษาต้นแบบ
การดูแลช่วยเหลือส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง เยียวยา แก้ปัญหา
พฤติกรรม สุขภาพจิต ปีการศึกษา 2563 ผู้บริหารที่ได้รับรางวัล 
   1. นายธีราพัฒน์  แก้วพลงาม 
   2. นายอกรณ์เชฐ  จันทร์โสดา 

  ระดับประเทศ/สากล 
  ระดับภาค 
  ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่ 
  ระดับสหวิทยาเขต 

3. ครูผู้สอน 1. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา 2563 
จำนวน  10  คน คือ 
   1.1  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์ 
   1.2  นางพัชราภรณ์  ตั้งบวรธรรมา 
   1.3  นางลีลาวดี  มุมทอง 
   1.4  นางสาวกุสุมา กลิ้มรัมย์ 
   1.5  นางสาวคณิตตา มีเสียง 
   1.6  นางสาวจรีพร  เพประโคน 
   1.7  นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง 
   1.8  นายรุ่งโรจน์ หวังชม 
   1.9  นางวารินทร์ แดงชาติ 
   1.10  นางเกื้อกูล ดีรัมย์ 
2.  รางวัลครูผู้สอน ที่มีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563 
   2.1  นางเกื้อกูล ดีรัมย์   
   2.2  นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล 
   2.3  นายเสริมศักดิ์  ทองนำ  
 

  ระดับประเทศ/สากล 
  ระดับภาค 
  ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่ 
  ระดับสหวิทยาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระดับประเทศ/สากล 
 ระดับภาค 
 ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่ 
  ระดับสหวิทยาเขต 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

     รางวัล รายการรางวัล ระดับรางวัล 
 2.4.  นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง 

   2.5.  นางลีลาวดี  มุมทอง 
   2.6.  นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์ 
   2.7  นางพัชราภรณ์ ตั้งบวรธรรมา 
3.  รางวัลคลิปสั้น ครูผู้ควบคุมการจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้า
ระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 
2564 
   3.1  นายรุ่งโรจน์ หวังชม 
   3.2  นายณัฐนนท์ กุลจิติธาดา 

 ระดับประเทศ/สากล 
 ระดับภาค 
 ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่ 
  ระดับสหวิทยาเขต 

4. นักเรียน 1. รางวัลคลิปสั้นการจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริม
กิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 
   1.1  นางสาวณัฐพร   เกรัมย์ 
   1.2  นางสาวปารวี พระปฐม 
   1.3  นายพรชัย  เกรัมย์ 
   1.4  นายอิสรา  สบายตัว 
   1.5  นางสาวสุภาภรณ์  ออกแดง 
   1.6  นางสาวนันทิชา ปราศจาก 
   1.7  นางสาวอุสาวดี  จันทร์ประโคน 
   1.8  นางสาวกัญญารัตน์ กริดรัมย์ 
   1.9  นางสาวพฤกษา  ชารี 
   1.10  นางสาวกนกวรรณ  การเพียร 
   1.11  นายนครินทร์  จิรัมย์ 
   1.12  นายพีรยุทธ  อาญาเมือง 

 ระดับประเทศ/สากล 
 ระดับภาค 
 ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่ 

  ระดับสหวิทยาเขต 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

        10.   การดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ   
  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ได้ดำเนินงานตามนโยบาย “ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง”(No Child 
Left Behind) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ดังนี้ 
  1)  การมอบหมายงานและการให้การบ้าน 

การดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม 
1. กำหนดชิ้นงานและการบ้านให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. ครูผู้สอนในระดับเดียวกันร่วมประชุมวางแผน
กำหนดชิ้นงานสำคัญเพ่ือไม่ให้นักเรียนมีภาระงาน
มากเกินไป  และมีการบันทึกเสนอผู้บริหารอนุมัติ
กรณีเป็นชิ้นงานสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินผลการ
เรียน 
3.  การมอบหมายงานและแบบฝึกหัดครูผู้สอน
กำหนดให้นักเรียนทำในชั่วโมงท่ีสอนให้แล้วเสร็จ  
หรือให้คงเหลือเป็นการบ้านน้อยที่สุด 

1. นักเรียนมีเวลาหลังจากการเรียนในการพัฒนา
ทักษะอย่างหลากหลายสอดคล้องกับความสนใจและ
ความสามารถของตนเอง 
2.  นักเรียนมีปัญหาผลการเรียน “ร”  จากการไม่ส่ง
ชิ้นงานสำคัญลดลง 

  
   2)  การสอนซ่อมเสริม 

การดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม 
1. กำหนดนโยบายการสอนปรับพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนระดับ ม.1  และ ม.4  ใน  4  กลุ่มสาระ ฯ
หลัก  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ภาษาต่างประเทศ  ก่อนการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา 
2.  มีการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและ
เขียนภาษาไทยทุกภาคเรียน  และมีการสอนซ่อม
เสริมให้กับกลุ่มนักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่อง 
3.  วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  เมื่อพบว่า
นักเรียนที่ไม่เข้าใจในการเรียน  หรือเรียนไม่ทัน ครู
ใช้บทเรียนเสริมโดยใช้สื่อเทคโนโลยีโดยการสร้าง
กลุ่มไลน์  กลุ่มเฟซในแต่ละรายวิชา  เพ่ือครูผู้สอน
จะได้จัดส่งสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  ให้นักเรียนได้ทบทวน
เพ่ิมเติม  เช่น  แบบฝึกหัดออนไลน์  บทเรียน
ออนไลน์ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตาม
ศักยภาพ 
2.  ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนลดลง 
3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET)  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6  เพ่ิมข้ึน 
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การดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม 
4.  จัดค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ฯ 
5.  จัดชั่วโมงกิจกรรมชุมนุมบูรณาการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 
6.  จัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้น(ติว)  สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 6  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) 

 

 
 3)  การบริหารจัดการชั้นเรียน 

การดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม 
1.  จัดสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  โดยเน้นความสะอาด  ปลอดภัย  สวยงาม  
และมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องเรียน  เช่น  
โทรทัศน์  พัดลม  แสงของหลอดไฟฟ้า  สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
2.  จัดองค์ประกอบของโครงการห้องเรียนสีขาว 
3.  ครูใช้การสริมแรงทางบวก  โดยให้ความสำคัญ
และความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน 

1.  นักเรียนมีความสุขในการเรียน  และมีจิตสำนึก
ในการดูแลทรัพย์สินส่วนรวม 
2.  นักเรียนมีความปลอดภัยในการใช้ห้องเรียน  
และมีพฤติกรรมหนีเรียนลดลง 

 
 4)  การพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษา 

การดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม 
1.  โรงเรียนเปิดหลักสูตรทางเลือกให้กับนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ  และ
สายอาชีพตามความสนใจและความถนัด  เช่น  
หลักสูตรตามโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิ
ศึกษา)  ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  ได้แก่  
วิชายานยนต์  วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  วิชาโภชนาและอาหาร 

1.  มีหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับ ความ
สนใจ และความถนัดของผู้เรียน  
2.  นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสนใจและ ความ
ถนัด  
3.  นักเรียนมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ 

 

 



หน้า  31 
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                                                   ส่วนที่ 2 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน               
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  
1.  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง  

2.1  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามสามารถในการอ่าน  เขียน  คิด
คำนวณ  การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ตลอดจนการ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ด้วยการประชุม
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านมาเพ่ือร่วมกันวางแผนดำเนินการจัดทำโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดทำโครงการค่ายวิชาการ "ร้อง เล่น เต้น คิด ACADEMIC CAMP 2021"  โดยมีกิจกรรม 

ค่ายการเรียนรู้ในรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เน้นความรู้และทักษะจากการ

ปฏิบัติจริง 

2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โดยมีกิจกรรมของโครงการดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์                              

กิจกรรมที่ 2 พัฒนากระบวนการคิดด้วยการทำโครงงานคณิตศาสตร์               

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีกิจกรรมของโครงการดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมความรู้ทางวิชาการ (ติวโอเน็ต) 

กิจกรรมที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กิจกรรมที่ 3 งานติดตามแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียน ติด 0, ร , มส , มผ 

4. โครงการพัฒนาทักษะ ICT สู่การเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21  โดยมีกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ ICT สู่ 

การเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 

5. ห้องสมุดมีชีวิต  สร้างความคิด  สร้างปัญญา  ห้องสมุดมีชีวิต  สร้างความคิด  สร้างปัญญา   

โดยมีการจัดซื้อหนังสือ  ชุดโต๊ะอ่านหนังสือพร้อมทั้งปรับปรุงบรรยากาศในห้องสมุด 

6. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านภาษาไทย  เช่น  กิจกรรม 

การประกวดคัดลายมือ  กิจกรรมทายภาพปริศนา  กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย  กิจกรรมวาดภาพ  การจัด

ป้ายนิเทศเกี่ยวกับภาษาไทย 
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7. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โดยมีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มี 

ความสามารถในแต่ละด้านทั้งด้านวิชาการ  กีฬา  และอาชีพเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 

8. โครงการความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  โดยจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  และส่งเสริม  สนับสนุน 

นักเรียนที่มีทักษะด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 

9. โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต  โดยมีกิจกรรมของโครงการดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่, ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง , ลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

10. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

11. โครงการโรงเรียนสุจริต 

12. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 

13. โครงการวัยรุ่นใจใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร 

14. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

15. โครงการคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

    นอกจากโครงการและกิจกรรมข้างต้นแล้ว  โรงเรียนยังได้ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการ

เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบกระบวนการกลุ่ม  การ

ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด  จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่อ่าน

ไม่คล่องและเขียนไม่คล่อง  โดยมีการจัดกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย  มีการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง   กำหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลาง

ภาคและปลายภาคท้ังรูปแบบปรนัยและอัตนัย  มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธี

สอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีการติดตั้งโทรทัศน์ประจำ

ห้องเรียนครบทุกชั้นเรียนเพื่อสะดวกต่อการใช้สื่อเทคโนโลยี  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ

อินเตอร์เน็ตสัญญาณแบบไร้สายบริการให้แก่คณะครูและนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   กิจกรรมสมาชิกผู้

บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง   กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมสวดมนต์และฝึกสมาธิทุกวันพระ  กิจกรรม

เก็บก่อนกลับของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)  กิจกรรมชุมนุมบูรณาการลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนความความถนัดและความสนใจ   

    2.2  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1.  แผนปฏิบัติการประจำปี    

 2.  แบบสรุปและรายงานโครงการ 
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 3.  ภาพกิจกรรม 

 4.  เกียรติบัตร/รางวัล 

 5.  แบบบันทึกการจัดกิจกรรม   

  -  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 

  -  แบบบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

  -  แบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

  -  แบบบันทึกน้ำหนัก - ส่วนสูง 

  -  เล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานอาชีพ  โครงงานคอมพิวเตอร์  ของผู้เรียน 

3.  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
1. ผู้เรียนอ่านออก  และสามารถเขียนเพ่ือการ

สื่อสารได้   
2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเอง   
3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   มี

สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์         

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน    

5. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต    มีทักษะ
อาชีพ  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

1.   ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ทีเ่พ่ิมขึ้นทุกป ี   

2.   การสร้างความตระหนักในการใช้
เทคโนโลยี(โทรศัพท์)  ในเชิงสร้างสรรค์
และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

3.   สร้างความตระหนักในการรู้จักบทบาท
และหน้าที่ของตนเองตามสิทธิที่พึงมีโดย
ไม่กระทบต่อสิทธิบุคคลอ่ืนพร้อมทั้งสิทธิ
ในการแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

4.   สร้างแรงจูงใจให้เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของการเรียน     

 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

1. จัดโครงการค่ายวิชาการ  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น 

2. จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

3. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามบริบทของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการคิด  การนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสมเหตุสมผล  

4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

           2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  
  โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศ นำผลการนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด

ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์กำหนด

พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ

จัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา  แล้วนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้คำแนะนำและให้ความเห็นชอบ  มี

การจัดทำโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน  พร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย  มี

การกำหนดขอบข่ายภาระงานอย่างชัดเจน   มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  รายงานผลการดำเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  และ

อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวของงานแต่ละฝ่าย  มีการส่งเสริม  สนับสนุน  

พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  และมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีเสนอที่ประชุมคณะครู  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการ

สถานศึกษาเพ่ือรับทราบและร่วมกันวางแผนพัฒนาในปีต่อไป     

  เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีคุณภาพ  การพัฒนางานด้านวิชาการและด้านต่าง ๆ ที่

เอ้ือต่อการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนไดด้ำเนินการโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการสู่มาตรฐานสากล 

2. โครงการนิเทศภายในเข้มแข็ง 

3. โครงการพัฒนาระบบงานประกัน 

4. โครงการพัฒนางานสารสนเทศ 

5. โครงการพัฒนาระบบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

6. โครงการพัฒนาระบบสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 

7. โครงการพัฒนารถรับส่งนักเรียน 

8. โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานบุคคล 

9. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

10. โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ 

11. โครงการประหยัดพลังงาน 
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12. โครงการปรับปรุงอาคาร 

13. โครงการปรับปรุงหน้าเสาธง 

14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

15. โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่าง 

16. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

17. โครงการซ่อมบำรุงรถโรงเรียน 

18. โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

19. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 

20. โครงการบำรุงครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป 

21. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายโรงเรียน 

22. โครงการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 

23. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 

24. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 

25. โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์หอประชุม 

26. โครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 

27. โครงการติดตั้งพัดลมหอประชุม 

28. โครงการประชาสัมพันธ์ 

29. โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า 

30. โครงการซ่อมบำรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม 

  2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง  

   1.  แผนปฏิบัติการประจำปี    

   2.  คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย 

   3.  ภาพกิจกรรม 

   4.  เกียรติบัตร/รางวัล 

   5.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

   6.  แบบบันทึกการนิเทศ 

   7.  คำสังโรงเรียน 

   8.  พรรณนางาน 

   9.  เว็บไซต์ของโรงเรียน  http://www.sjp.ac.th   

   10. Facebook  สวายจีกพิทยาคม  บุรีรัมย์ 
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   3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
1.   โรงเรียนมีการบริหาร และการจัดการอย่าง

เป็นระบบ 
2.   มีการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน  

3.   มีการแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้อง
กับ ผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

4.   มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน 

5.   โรงเรียนมีอาคารเรียน  ห้องเรียน  
สภาพแวดล้อมที่สวยงาม  สะอาด  ร่มรื่น  
และปลอดภัย 

1. การมีส่วนร่วมของทรัพยากรบุคคลในชุมชน
(ปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น)  เข้า
มามีบทบาทและส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากข้ึน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อ
ผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษามากขึ้น 

 

แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน  

1. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศ  อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน   

2. การจัดทำบัญชีทรัพยากรบุคคลในชุมชน(ปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น)  เพื่อให้มีบทบาท 
และส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมใน 
การสนับสนุนงบประมาณในจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

ตนเอง 
        2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  
  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ได้ให้ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการศึกษา  วิเคราะห์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เพ่ือประชุมวางแผน 
และหาแนวทางในการดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วยคำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้  
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และนำไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง    
พร้อมทั้งมีการรายงานการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา  เพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มีความเหมาะสม
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ   มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ  โดยการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน  ประกอบผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  และเพ่ือนครู    
  โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้  โดยติดตั้งสมาร์ททีวีทุกห้องเรียน  พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณครอบคลุมทุก
ห้องเรียน  จัดโต๊ะ  เก้าอ้ี  ที่มีสภาพใช้งานได้ดีเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  มีป้ายนิเทศสำหรับจัดนิทรรศการ  
มีการติดตั้งหลอดไฟฟ้าและพัดลมอย่างเพียงพอทุกห้องเรียน        
  ครูผู้สอนมีการกำหนดข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน  เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกโดยไม่ให้มีการลงโทษโดยการใช้ความรุนแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เน้นการปฏิบัติ
กิจกรรมที่สร้างสรรค์  
  การจัดตารางเรียนตารางสอนจัดให้มีชั่วโมงการประชุมฝ่ายบริหาร  ประชุมฝ่าย  ประชุมกลุ่มสาระ 
เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยที่ไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อเวลาเรียนของผู้เรียน 
          2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง  
   1.  หลักสูตรสถานศึกษา 
   2.  กำหนดการสอน 
   3.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
   4.  แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   5.  แบบบันทึกการนิเทศ 
   6.  รายงานการประชุม 
   7.  ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน 



หน้า  38 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

   8.  คำสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอน 
   9.  ตารารางสอน 
     3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
1.  ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการคิด   
ได้ปฏิบัติจริงด้วยจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  และมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
และ เป็นรูปธรรม 
2.  ครทูุกคนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ 

1.   การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
2.   การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการพัฒนาคณุภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น  
  1.  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  PLC  ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2.  จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษาบุรีรัมย์ 

สรปุคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม (ทั้ง 3 มาตรฐาน) 
1.  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  

2.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

    โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา 

โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ  นำผลการนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  

วิสัยทัศน์   พันธกิจ  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

แล้วนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้คำแนะนำและให้ความเห็นชอบ  มีการจัดทำ

โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย  มีการกำหนด

ขอบข่ายภาระงานอย่างชัดเจน   มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  โดยเพื่อนครู   หัวหน้างาน  หัวหน้าฝ่าย  และ

ผู้บริหาร  แบบกัลยาณมิตร  เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้  และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวของงานแต่ละฝ่าย  

มีการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   

  ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เพ่ือประชุมวางแผนหาแนวทางในการดำเนินการตาม

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วยคำอธิบาย

รายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู้  และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ

เหมาะสมกับผู้เรียน  มีการคัดกรองด้านการอ่านและการเขียนเพื่อจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมสำหรับ

นักเรียนที่อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่อง  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  กำหนดให้ครูผู้สอนทุก

รายวิชาจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคและปลายภาคท้ังรูปแบบปรนัยและอัตนัย      

มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  มีการติดตั้งโทรทัศน์ประจำห้องเรียนครบทุกชั้นเรียนเพื่อสะดวกต่อ

การใช้สื่อเทคโนโลยี  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตสัญญาณแบบไร้สายที่ครอบคลุมทุก

ห้องเรียนบริการให้แก่คณะครูและนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   กิจกรรมสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง   

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมชุมนุมบูรณาการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
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ความความถนัดและความสนใจ  กิจกรรมสวดมนต์และฝึกสมาธิทุกวันพระ  กิจกรรมเก็บก่อนกลับของโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)  และมีการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้

มีความสามารถในการอ่าน  เขียน  คิดคำนวณ  การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและ

เจตคติทีด่ีต่ออาชีพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้   

  ครูผู้สอนมีการกำหนดข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน  เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกโดยไม่ให้มีการลงโทษโดยการใช้ความรุนแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เน้นการปฏิบัติ
กิจกรรมที่สร้างสรรค์  
  การจัดตารางเรียนตารางสอนจัดให้มีชั่วโมงการประชุมฝ่ายบริหาร  ประชุมฝ่าย  ประชุมกลุ่มสาระ 

เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยที่ไม่ให้

เกิดผลกระทบต่อเวลาเรียนของผู้เรียน 

      2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

 2.  แผนปฏิบัติการประจำปี 

 3.  หลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย 
 5.  คำสังโรงเรียน 

 6.  พรรณนางาน 
 7.  รายงานการประชุม 
    8.  แบบสรุปและรายงานโครงการ 

 9.  เอกสารธุรการชั้นเรียน/แบบบันทึกการจัดกิจกรรม   

  -  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 

  -  กำหนดการสอน 
  -  แผนการจัดการเรียนรู้ 
  -  แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  -  แบบบันทึกการนิเทศ 
  -  ตารางเรียน/ตารารางสอน 
  -  แบบบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

  -  แบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

  -  แบบบันทึกน้ำหนัก - ส่วนสูง 
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  10.  ภาพกิจกรรม 

  11.  เกียรติบัตร/รางวัล 

  12.  แบบบันทึกการนิเทศ 

  13.  เว็บไซต์ของโรงเรียน  http://www.sjp.ac.th   

  14. Facebook  สวายจีกพิทยาคม  บุรีรัมย์ 

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน  
จุดเด่นแต่ละมาตรฐาน  จุดที่ควรพัฒนาแต่ละมาตรฐาน  

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนอ่านออก  และสามารถเขียนเพ่ือการ

สื่อสารได้   
2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเอง   
3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   มี

สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์         

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน   ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต  มีทักษะอาชีพ  และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1. ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ที่
เพ่ิมข้ึนทุกปี    

2.   การสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยี
(โทรศัพท์)  ในเชิงสร้างสรรค์และเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

3.   สร้างความตระหนักในการรู้จักบทบาทและ
หน้าที่ของตนเองตามสิทธิที่พึงมีโดยไม่
กระทบต่อสิทธิบุคคลอ่ืนพร้อมทั้งสิทธิในการ
แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

4.   สร้างแรงจูงใจให้เห็นคุณค่าและความสำคัญ
ของการเรียน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนมีการบริหาร และการจัดการอย่าง

เป็นระบบ 
2.   มีการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน  

3.   มีการแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ 
ผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การมีส่วนร่วมของทรัพยากรบุคคลในชุมชน

(ปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น)  เข้า
มามีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มากขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อผล
การจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษามากข้ึน 
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จุดเด่นแต่ละมาตรฐาน  จุดที่ควรพัฒนาแต่ละมาตรฐาน  
4. หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
5.   มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน 

  โรงเรียนมีอาคารเรียน  ห้องเรียน  สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม  สะอาด  ร่มรื่น  และปลอดภัย 

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ครูมีความตั้งใจ  มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน  
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดย
การคิด   ได้ปฏิบัติจริงด้วยจากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  และมีการนิเทศภายใน
อย่างต่อเนื่องและ เป็นรูปธรรม 

2.   ครทูุกคนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.   การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
2.   การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนไดป้ฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1. จัดโครงการค่ายวิชาการ  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น 

2. จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับ
ค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

3. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามบริบทของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการคิด  การนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่าง
สมเหตุสมผล  

4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศ  อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน   

2. การจัดทำบัญชีทรัพยากรบุคคลในชุมชน(ปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น)  เพื่อให้มีบทบาท 
และส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมใน 
การสนับสนุนงบประมาณในจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  PLC  ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 3 
ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) / กิจกรรมที่โดดเด่น 

 
การดำเนินงานตามนโยบาย “ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง” (No Child Left Behind) 

 
 ที่มาและความสำคัญ 
 
  ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ได้มีนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา “ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดท้ิงไว้ข้างหลัง” (No Child Left Behind)  ซึ่งเป็นนโยบายที่มีกิจกรรม
หลัก 4 กิจกรรมสำคัญ  คือ 1. การมอบงานและให้การบ้านนักเรียน  2. การสอนซ่อมเสริม  3. การบริหาร
จัดการชั้นเรียน  4. การพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เด็กทุกคน
ต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  สร้างโอกาสความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมลำ้ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง   
 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 
  1.  เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียน (0 , ร , มส , มผ)  ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง 
   2.  เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่างในด้านต่าง ๆ 
 
 กระบวนการดำเนินงาน 
 
  1.  ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน  วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งด้านการเรียน  พฤติกรรม  สังคม  
เศรษฐกิจ 
  2.  ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เพ่ือสื่อสารข้อมูลกับ
ผู้ปกครอง 
  3.  กรอกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลผ่านโปรแกรม  Care for  all  เพ่ือคัดกรองและสรุปข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคล 
  4.  ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
  5.  จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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 ผลการดำเนินงาน 
 
  1.  นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
  2.  ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนลดลง 
  3.  ผู้เรียนมีปัญหาผลการเรียนลดลงส่งผลให้มีโอกาสสำเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  4.  ผู้ปกครองมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
  5.  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่าง 
 
 ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่ 
 
   1.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 
 ปัจจัยความสำเร็จ 
 
   1. การให้ความร่วมมือจากกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหา 
   2. ผู้ปกครองให้ความเอาใจใส่และร่วมติดตามผลการดำเนินงาน 
   3. ผู้บริหาร  คณะครูบุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนในการดำเนินงาน 
 
 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
 ปัญหาอุปสรรค 
 
   1.  ทัศนคติที่มีต่อการเรียนของผู้เรียน  โดยผู้เรียนไม่ให้ความร่วมมือ 
   2.  สภาพครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาโดยผู้ปกครองมีภาระความรับผิดชอบมากทำให้ไม่
มีเวลาดูแลนักเรียน 
   3.  การใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์เทคโนโลยี(โทรศัพท์มือถือ)  ในทางท่ีไม่เหมาะสมและไม่เกิด
ประโยชน์  
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 ข้อเสนอแนะ 
 
   1. สร้างแรงจูงใจ  และสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา 
   2. การกำกับดูแล  และการให้เวลากับบุตรหลานของผู้ปกครองให้มากขึ้น   
   
 แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง 
 
   1. การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
   2. มีแผนการเรียนที่หลากหลายเพ่ือความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม 

เยี่ยมบ้านนักเรียน 
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ประชุมผู้ปกครองร่วมแก้ไขปัญหาผลการเรียน 
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กิจกรรมอบรมสถานศึกษาต้นแบบการดูแล ส่งเสริม  ป้องกัน 
เฝ้าระวัง  เยียวยา  แก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพจิต(สำหรับครู) 
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กิจกรรมอบรมสถานศึกษาต้นแบบการดูแล ส่งเสริม  ป้องกัน 
เฝ้าระวัง  เยียวยา  แก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพจิต(สำหรับนักเรียน) 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
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การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
 

ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรมดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
1.   ด้านผลการจัดการศึกษา 
       1)  สถานศึกษาควรแต่งตั้งสารวัตร
นักเรียนประจำหมู่บ้าน  โดยวางแผน
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กร
บริหารส่วนตำบล  เพ่ือเฝ้าระวังพฤติกรรม
ของผู้เรียนขณะที่อยู่ที่บ้าน  เกี่ยวกับ
พฤติกรรมจากปัญหาทางเพศ  ยาเสพติด
และสิ่งมอมเมา 
        2)  สถานศึกษาควรวางแผนร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมมือ  อบรมสั่ง
สอน  เอาใจใส่พฤติกรรมทำให้ผู้เรียนเป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่  เป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน  และมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม  ขณะที่ผู้เรียนอยู่ที่บ้านเพ่ิมข้ึน 
        3)  สถานศึกษาควรจัดให้มีที่นั่ง  
โต๊ะเก้าอ้ี  จัดให้เพียงพอแก่ผู้เรียน  เพ่ือ
ความสะดวก  ต่อการศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุด 
        4)  สถานศึกษาควรมีมุมหรือตะกร้า
ความรู้ประจำห้องเรียนแต่ละอาคารเรียน  
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการศึกษาค้นคว้า
ในเวลาว่าง  ในเวลาพักเที่ยง  อ่านค้นคว้า
หาความรู้ทุกเวลา 
        5)  สถานศึกษาควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
-  มีการแต่งตั้งบุคลากรโรงเรียนที่
เป็นบุคคลในพ้ืนที่  เป็นสารวัตร
นักเรียน  เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรม
ของผู้เรียนขณะที่อยู่ที่บ้าน  
เกี่ยวกับพฤติกรรมจากปัญหาทาง
เพศ  ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา 
-   จัดกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง   
-   จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ครบ  100 %  ทุกภาคเรียน   
-   จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง
ทุกภาคเรียน 
-    จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุด  
โดยจัดหาโต๊ะ  เก้าอ้ี  ชั้นวาง
หนังสือ  ให้เพียงพอสำหรับการใช้
บริการห้องสมุด   
-  จัดทำโครงการห้องเรียน
คุณภาพ  โดยมีการจัดมุมสำหรับ
ค้นคว้าภายในห้องเรียน 
-  จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

 
-  ปัญหาการนักเรียนที่หนีเรียน  
ปัญหายาเสพติด  และพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียนลดลง 
-   ผู้เรียนสว่นมากมีความอ่อน
น้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
-  ห้องสมุดมีความพร้อมสำหรับ
การศึกษาค้นคว้า  และมี
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการสืบค้น 
-  ห้องเรียนมีมุมความรู้  
บรรยากาศน่าอยู่น่าเรียน 
-  นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น    

2.   ด้านการบริหารจัดการศกึษา 
       1)   สถานศึกษาควรมีระบบการ
นิเทศ  กำกับ  ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
       2)  สถานศึกษาควรต่อยอดงานที่ได้
ดำเนินการให้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอด 
 

 
-  จัดทำโครงการนิเทศชั้นเรียน
และงานในหน้าที่อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง   
-   จัดโครงการเรียนรู้สู่อาชีพ 

 
-  การปฏิบัติงานของบุคลากรมี
คุณภาพมากขึ้นส่งผลให้โรงเรียนมี
การพัฒนา 
-  นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพด้าน
ต่าง ๆ 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรมดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
3.   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
         1)   สถานศึกษาควรเพ่ิมให้มีการ
ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน  โดยการนำปัญหา  อุปสรรค  
แนวทางมาแก้ไขและพัฒนาคุณภาพ       

 
 
-  ครูผู้สอนทำวิจัยชั้นเรียนปีภาค
เรียนละ  1  เรื่อง 

 
 
-  ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน ภาค
เรียนละ  1  เรื่อง  เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.   ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
         1)   สถานศึกษาควรจัดให้มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือความก้าวหน้า  
การพัฒนาคุณภาพทุกด้าน       

 
-  จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 
-  ผู้บริหาร  และครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


