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ค ำน ำ 

 
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา

แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาดังนั้น โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  จึงได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ   
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self –Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่จะน าเสนอ
ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ น าเสนอข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวม และน าเสนอแผนพัฒนาและแนวทางเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานให้สูงขึ้น จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self–Assessment Report : 
SAR) ปีการศึกษา2562 ฉบับนี้ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  หวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ประเมินคุณภาพครั้งนี้ 

 
 

(นายโชคชัย  ชุมแวงวาปี) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 

30 เมษายน 2563 
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เรื่อง  หน้ำ 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา      1 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1.1.1 ลักษณะขององค์กร 1 
 1.1.2 สภาพแวดล้อมขององค์กร 1 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 4 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 5 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 6 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 9 
1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 12 
1.7 ข้อมูลงบประมาณ 14 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 17 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 24 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 28 
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความต้องการช่วยเหลือ และผลการปฏิบัติที่เป็น

แบบอย่างที่ดี 
31 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 35 
 ค ำรับรองผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ประกำศใช้มำตรฐำน 
ประกำศ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ 
                 ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบ 3 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

        โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25  ตั้งอยู่เลขที่  234  ถนนสาวะถี-โนนกู่  ต าบลสาวะถี   อ าเภอเมืองขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จ านวน   399  คน มี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากร จ านวน  34 คน  โรงเรียนได้ด าเนินการสร้างความเข้มแข็ง

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งใน ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ ปรากฏว่ามีผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ผลกำรประเมินคุณภำพ  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ       
4 ดีเลิศ  โดยมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ 

2. กระบวนกำรด ำเนินงำน  

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ มีกระบวนการด าเนินงานที่ท าให้มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ      

ดีเลิศ ดังต่อไปนี้  

2.1 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน โดยน าระบบบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง     

เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ร่วมกับการใช้กลยุทธ์เครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้ปรัชญาของ

โรงเรียนที่ว่า “วิชาการ ประสานคุณธรรม  น าสู่คุณภาพ” ประกอบกับค่านิยมของโรงเรียน คือ  “จิตอาสา 

สัมมาคารวะ” และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ สนับสนุน 

และส่งเสริม ตามสมรรถนะหลักของโรงเรียน  “การบริหารจัดการ โดยยึดหลักประชาธิปไตยและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มี

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่พึงประสงค์ ควบคู่กับการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความใฝ่รู้และเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง มีทักษะการคิด ทักษะชีวิต โรงเรียนได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

เช่น โครงการผู้ใหญ่บ้านนักเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 

2.2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เนื่องด้วยโรงเรียนน า

หลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความโปร่งใส 

คุ้มค่าในการด าเนินการ โดยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ภาคส่วน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ        



จ 

จากการนิเทศ ติดตาม และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก มาร่วมกันก าหนด

เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 3) ด้านข้อมูลและสารสนเทศ และ 4) ด้านสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  น ากิจกรรมใน

โครงการสู่การปฏิบัติ มีปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่าง

ต่อเนื่อง จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนภาพที่แท้จริง

ของโรงเรียนในทุกองค์ประกอบคุณภาพ น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ 

นอกจากนี้ได้มีการน านวัตกรรม SIAO Model ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

มาบูรณาการกับ STS-MODEL  ซึ่งเป็นระบบบริหารงานของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  เพ่ือบริหารจัด

การศึกษาให้เกิดคุณภาพสูงสุด และได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

2.3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ผลการประเมินอยู่ในระดับ 4     
ดีเลิศ  ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความสามารถ
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ โดยมีการให้ความรู้ อบรมครู และส่งครูไปอบรมพัฒนาตนเอง มีการตรวจประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูทุกคนภาคเรียนละ 3 ครั้ง ประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน  แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดชั่วโมงประชุม 
PLC ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอน ส่งเสริมครูเข้าร่วมกิจกรรม PLC กับ
ระหว่างกลุ่มสาระ  และน าผลการประเมินทุกประเด็นไปวางแผนพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ  ซึ่ง
กระบวนการ พัฒนาดังกล่าว ได้ด าเนินการผ่านโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งานหลักสูตร
สถานศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ปรับโครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมที่เน้นทักษะการคิด เช่น กิจกรรม
โครงงาน  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21  
ทุกระดับชั้น นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดนิทรรศการOpen house  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงผลงานที่เกิดจากการ
สรุปองค์ความรู้ การประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการผู้ใหญ่บ้านนักเรียน  
 
  



ฉ 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ  

3.1 จุดเด่น  

ผู้เรียนสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้    ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและ

น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์   มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น จนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ ตามโครงการ ผู้ใหญ่บ้านนักเรียน  

3.2 จุดควรพัฒนำ 

จากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา พบจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดค านวณของผู้เรียน  
ยังต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต้องยกระดับค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ให้สูงกว่านี้ 

3.3 แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาข้างต้น สถานศึกษาได้ก าหนดแนว

ทางการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้  

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยโรงเรียนวาง

ระบบการดูแลผู้เรียนแต่ละกลุ่มความสามารถ ได้แก่ จัดสอนซ่อมแก่ผู้เรียนกลุ่มอ่อนอย่างสม่ าเสมอเป็น

รายบุคคลและมีบันทึกรายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารและผู้ปกครองรับทราบด้วย  จนกว่าผู้เรียนจะมีผล

การเรียนในระดับดีจึงหยุดการสอนซ่อม การเพ่ิมความรู้แก่ผู้เรียนกลุ่มปานกลางเพ่ือพัฒนาให้กลุ่มสู่ความเป็น

เลิศ ครูผู้สอนประเมินพัฒนาการของผู้เรียนจากผลของพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน โดยเน้นการแข่งขันกับ

ตนเองมากกว่าการแข่งขันกับกลุ่มเพ่ือน  

2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดค านวณ โดยครู

ต้องก าหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดค านวณให้

ชัดเจน เป็นรูปธรรม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและรับรู้เกณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติกิจกรรม ครูประเมินความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการน าสื่อ

เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนดังกล่าว เช่น Smart Phone ครูผู้สอนต้องก าหนดกติกาให้

ใช้เฉพาะการสืบค้น การฝึกทักษะเพ่ือการเรียนรู้เท่านั้น นอกจากนี้ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดค านวณในรูปแบบ Active Learnin 
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สวนที่  1   

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

1.1  ขอมูลทั่วไป 

1.1.1 ลักษณะขององคกร 

ช่ือ         โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ   

ท่ีอยู เลขท่ี  234  ถนนสาวะถี-โนนกู  ตําบลสาวะถี   อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน   

                 รหัสไปรษณีย 40000   

สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25   

โทรศัพท 043-448380  โทรสาร  043-448381  e-Mail:  sawatee.p@gmail.com    

Website:  http://www.sawatee.ac.th    เนื้อท่ี   35 ไร  2 งาน  78.06   ตารางวา   

เปดสอนระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 จํานวน  18  หองเรียน   

จํานวนนกัเรียน  399 คน  เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา เขตตําบลสาวะถี  24  หมูบาน   

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  34 คน 

ผูอํานวยการสถานศึกษา  :  นายโชคชัย  ชุมแวงวาป   โทรศัพท  093 325 9092 

1.1.2 สภาพแวดลอมขององคกร 

        1.1.2.1 วิสัยทัศน, พันธกิจ, เปาประสงค, กลยุทธ, ปรัชญา 

วิสัยทัศน (Vission) ภายในป 2562 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล     

           มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําความภูมิใจสูชุมชน 

พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 3. พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

 4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูมืออาชีพ 

 5. พัฒนาการใชสื่อ แหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี อยางมีประสิทธิภาพ 

 6. สงเสริมเครือขายท้ังภายในและภายนอก 
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เปาประสงค   

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานสากล 

2. ผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน 

3. บุคลากรมีศักยภาพ 

4. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. ครู บุคลากร ผูเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2. สงเสริมการมีรายไดระหวางเรียน 

3. พัฒนาบุคลากร 

4. เสริมสรางการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

5. เสริมสรางครู บุคลากร ผูเรียนใหมีวิถีชีวิต    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของโรงเรียน    วิชาการ ประสานคุณธรรม  นําสูคุณภาพ 

คานิยม(Values)    จิตอาสา สัมมาคารวะ 

วัฒนธรรมองคกร(Organizational Culture) รักองคกร สามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลกัน   

อัตลักษณของผูเรียน    กลาหาญ กตัญู  อยูอยางพอเพียง 

เอกลักษณของสถานศึกษา   สืบสานวัฒนธรรมไทย ใสใจสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน(CORE COMPETENCIES)   การบริหารจัดการ โดยยึดหลักประชาธิปไตยและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
 

1.1.2.2 อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญของโรงเรียน 

      1.1.2.2.1 อาคารเรียน จํานวน 4 หลัง ไดแก อาคารเรียน 108 ล (2 หลัง) , อาคาร CS213A (1 หลัง), 

อาคารเรียนก่ึงถาวร (1 หลัง) 

      1.1.2.2.2 อาคารประกอบ  จํานวน   4  หลัง ไดแก หอประชุม 100/27, โรงฝกงาน สามัญ/336,        

โรงฝกงาน 102/27, โรงอาหารสรางเอง 

      1.1.2.2.3 สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ  จํานวน  10  หลั ง ได แก  บ าน พักครู  แบบ  สปช .205/26 (4 หลั ง ),     

บานพักครู แบบ 203/27 (1 หลัง) , สวมมาตรฐาน 6 ท่ีนั่ง/27 (4 หลัง), สวมนักเรียนหญิง 6 ท่ี/49 (4 หลัง)         

      1.1.2.2.4 หองปฏิบัติการอ่ืนๆ จํานวน  15 หอง ไดแก หองสมุด, หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร,

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร, หองปฏิบัติการอังกฤษ, หองคณิตศาสตร, หองจริยธรรม, หองปฏิบัติการ

อุตสาหกรรม  ,หองคหกรรม, หองปฏิบัติการศิลปะ,  หองเรียนอาเซียน, หองแนะแนว บริการการศึกษา, หอง

โสตทัศนศึกษา, หองภาษาไทย, สนามกีฬา, สวนกลวย, สหกรณรานคาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ ลาน

เอนกประสงค 3 แหง 
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1.1.2.3 หลักสูตรและการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน 

      1.1.2.3.1 หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2560) และตามแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน   9 หองเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย จํานวน 9 หองเรียน โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวยกลุมการเรียน 3 กลุม คือ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  แผนการเรียนภาษา – สังคม  และ แผนการเรียนวิชาชีพ 

      1.1.2.3.2 โรงเรียนเขารวมโครงการพิเศษตางๆ ดังนี้ 

          1. ปการศึกษา  2555  ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน

โรงเรียนมาตรฐานสากล รุนท่ี 2  ในปการศึกษา 2562 อยูระหวางรอรับการประเมิน OBECQA 

 2. โครงการโรงเรียนสุจริต 

 3. โรงเรียนสีขาว 

 4. โรงเรียนวิถีพุทธ 

 5. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

6.  โครงการโรงเรยีนประชารัฐ รุน 3 ปการศึกษา  2562 

1.1.2.4 ผลงานท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ 

      1.1.2.4.1 ผลงานของนักเรียน 

          1. รางวัล เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2 ) การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ         

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

(สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหวาง วันท่ี 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  

.1 ขมู1.1.2.4.2 ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          1. รางวัล เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2 ) ครูผูฝกสอน การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไม        

ธูป เทียนแพ ม.1-ม.3 งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้ ง ท่ี  69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหวาง วันท่ี 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  

นางงามพิศ  ศรีเฉลา  และนางสุพรรณี  ฆารพันธ 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

1.2  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จํานวนบุคลากร  (ขอมูล ณ 2 ธันวาคม 2562) 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจาง รวม 

ปการศึกษา 2562 1 22 1 6 30 

 

 
 

        2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

จํานวน 14 16 30 

 

 
 

ผูบริหาร

4%

ครูผูสอน

73%

พนกังานราชการ

3%

ครูอัตราจาง

20%

รอยละของบุคลากรจําแนกตามประเภท

ปรญิญาตรี
47%ปรญิญาโท

53%

รอยละของบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
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2) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 

ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 

2. คณิตศาสตร 3 18 

3. วิทยาศาสตร 3 20 

4. ภาษาไทย 3 18 

5. ภาษาตางประเทศ 6 16 

6. สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

4 16 

7. การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

4 20 

8. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 19 

9. ศิลปะ 2 16 

10. แนะแนว 0 18 

11. สนับสนุนการสอน 2* 0 

รวม 30 17 

 * ครูธุรการ ,ครูพ่ีเลี้ยง 
 

1.3 ขอมูลนักเรียน 

จํานวนนักเรียนปการศึกษา  2562  รวม  399  (ขอมูล 10 พฤศจิกายน 2562) 

ระดับช้ันเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมท้ังหมด 

จํานวนหอง 3 3 3 3 3 3 18 

 

เพศ 

ชาย 43 43 43 28 19 21 197 

หญิง 41 35 43 27 31 25 202 

รวม 84 78 86 55 50 46 399 

เฉล่ียตอหอง 28 26 29 18 17 15 22 
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1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

      1) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

          อยูในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–6 ปการศึกษา 2562 

 

จํานวนนักเรียน 
จํานวนนักเรียนท่ีมีเกรด 3 ข้ึนไป 

รอยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

   รายวิชา 84 78 86 55 50 46 399 100 

ภาษาไทย 40 31 37 19 31 26 184 45.99 

คณิตศาสตร 39 31 33 17 13 20 153 38.22 

วิทยาศาสตร 120 88 36 44 79 18 384 48.06 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 59 56 37 31 34 32 248 62.16 

ประวัติศาสตร 61 49 55 27 26 0 226 56.64 

สุข- พลศึกษา 78 57 79 48 43 44 348 87.09 

ศิลปะ 27 27 40 29 31 44 197 49.25 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 28 48 68 35 20 42 240 60.15 

ภาษาอังกฤษ 30 22 28 13 13 32 136 34.09 

เฉล่ีย  279 53.52 
 

 
      2) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับ ดี ข้ึนไป  

45.99
38.22

48.06

62.16

56.64

87.09

49.25
60.15

34.09

53.52

1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตร 4. สังคมฯ 5. ประวัติศาสตร 6. สุข- พลศึกษา 7. ศิลปะ 8. การงานอาชีพ 9.ภาษาอังกฤษ รวม

รอยละของนักเรียนชั้น ม. 1-6 ท่ีมีเกรดเฉลี่ยแตละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป
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          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–6 ปการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน 
จํานวน

นักเรียน 
ไมผาน ผาน ดี ดีเย่ียม 

ระดับดี

ข้ึนไป 
รอยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  85 3 2 19 61 80 94.12 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2  78 4 5 14 55 69 88.46 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  86 1 5 3 77 80 93.02 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  55 5 6 17 27 44 80 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5  50 1 9 11 29 40 80 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  45 1 0 10 34 44 97.78 

เฉล่ีย 399 15 27 74 283 357 89.47 

 

 
  

94.12
88.46 93.02

80 80

97.78
89.47

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 เฉลี่ย

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับชั้น ม. 1–6 ปการศึกษา 2562
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

      3) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับ ดี ข้ึนไป  

          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–6 ปการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน 
จํานวน

นักเรียน 
ไมผาน ผาน ดี ดีเย่ียม 

ระดับดี

ข้ึนไป 
รอยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  85 3 7 32 43 75 88.24 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2  78 4 5 28 41 69 88.46 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  86 1 5 36 44 80 93.02 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  55 5 1 14 35 49 89.09 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5  50 1 1 2 46 48 96 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  45 1 0 3 41 44 97.78 

เฉล่ีย 399 15 19 115 250 365 91.48 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

88.24 88.46

93.02

89.09

96.00

97.78

91.48

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 เฉลี่ย

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับชั้น ม. 1–6 ปการศึกษา 2562
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2562 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คาคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.47 21.04 29.27 - 28.05 

คาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.36 25.57 29.98 - 32.01 

คาคะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 55.91 26.98 30.22 - 32.98 

คาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 - 33.25 

 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 

ระดบั/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คาคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 31.57 17.06 23.53 31.29 21.72 

คาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 41.32 23.61 28.57 34.79 27.55 

คาคะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 

คาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม. 3

ประเทศ

สพฐ.

จังหวัด

โรงเรียน
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา         

    2560– 2562  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

รายวิชา 
ป กศ. 

2560 

ป กศ. 

2561 

ผลตาง 

2561-2560 

ป กศ. 

2562 

ผลตาง 

2562-2561 

ภาษาไทย 45.60 47.58 1.98 48.47 0.89 

ภาษาอังกฤษ 27.44 25.63 -1.81 28.05 2.42 

คณิตศาสตร 23.82 24.5 0.68 21.04 -3.46 

วิทยาศาสตร 29.76 34.38 4.62 29.27 -5.11 

42
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม. 6

ประเทศ

สพฐ.

จังหวัด

โรงเรียน
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3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา         

    2560– 2562  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา 
ป กศ. 

2560 

ป กศ. 

2561 

ผลตาง 

2561-2560 

ป กศ. 

2562 

ผลตาง 

2562-2561 

ภาษาไทย 40.98 35.63 -5.35 31.57 -4.06 

สังคมศึกษา 31.75 31.41 -0.34 31.29 -0.12 

ภาษาอังกฤษ 19.96 22.21 2.25 21.72 -0.49 

คณิตศาสตร 16.93 19.38 2.45 17.06 -2.32 

วิทยาศาสตร 24.5 23.75 -0.75 23.53 -0.22 
 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ปการศึกษา 2560 45.60 27.44 23.82 29.76

ปการศึกษา 2561 47.58 25.63 24.50 34.38

ปการศึกษา 2562 48.47 28.05 21.04 29.27

0
10
20
30
40
50
60

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2560-2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ปการศึกษา 2560 40.98 31.75 19.96 16.93 24.5

ปการศึกษา 25612 35.63 31.41 22.21 19.38 23.75

ปการศึกษา 2562 31.57 31.29 21.72 17.06 23.53

0

10

20

30

40

50

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา 2560-2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
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1.6 ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2562 

 

1) จํานวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ปการศึกษา 2562 

ท่ี แหลง/ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1 หองสมุด 82 71 85 50 49 82 

2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 82 71 85 50 49 82 

3 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 82 71 85 50 49 82 

4 หองปฏิบัติการอังกฤษ  82 71 85 50 49 82 

5 หองคณิตศาสตร 82 71 85 50 49 82 

6 หองจรยิธรรม 20 25 30 50 49 20 

7 หองปฏิบัติการอุตสาหกรรม  ,หองคหกรรม 82 35 85 18 22 82 

8 หองปฏิบัติการศิลปะ 82 71 85 50 49 82 

9 หองเรียนอาเซียน 25 27 85 24 49 25 

10 หองแนะแนว บริการการศึกษา 82 71 85 50 49 82 

11 หองโสตทัศนศึกษา 82 71 85 50 49 82 

12 หองภาษาไทย 82 71 85 50 49 82 

13 สนามกีฬา 82 71 85 50 49 82 

14 สวนกลวย 82 71 85 50 49 82 

15 สหกรณรานคาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 82 71 85 50 49 82 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

2) จํานวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2562 

ท่ี แหลง/ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1 แหลงเรียนรูจิตรกรรมฝาผนังวัดไชยศรี  

ต.สาวะถี 
41 71 35 50 22 44 

2 คณะหมอลําระเบียบวาทศิลป ต.สาวะถี 23 31 44 29 49 44 

3 หินชางสี  อุทยานแหงชาติ  น้ําพอง  

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 
17 23 34 25 20 31 

4 มหาวิทยาลัยขอนแกน 82 71 85 50 49 44 

5 โบราณสถานกู บานโนนกู  ต.สาวะถี 82 71 85 50 49 44 

6 เทศกาลงานไหม จ.ขอนแกน การแขงขัน

พานบายศรี  
3 3 4 2 2 2 

7 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย   จ.เลย 0 0 0 0 0 20 

8 พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย 82 71 85 50 49 44 

9 ศูนยกสิกรรมธรรมชาติไรราชธา  จ.ขอนแกน 0 20 17 14 0 0 
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แหลงเรียนรูจิตรกรรมฝาผนังวัดไชยศรี ต.สาวะถี

คณะหมอลําระเบียบวาทศิลป ต.สาวะถี

หินชางสี  อุทยานแหงชาติน้ําพอง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

โบราณสถานกู บานโนนกู  ต.สาวะถี

เทศกาลงานไหม จ.ขอนแกน การแขงขันพานบายศรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย   จ.เลย

พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย

ศูนยกสิกรรมธรรมชาติไรราชธา  จ.ขอนแกน

จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนปการศึกษา 2562

ม.6 ม.5 ม.4 ม.3 ม.2 ม.1
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

1.7 ขอมูลงบประมาณ 

 

ขอมูลการจัดสรรงบประมาณประจําป 2562 

โครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

งบจัดการเรียน

การสอน 

งบกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 
รวม 

งบประมาณท้ังหมด 1,484,800 372,420 1,857,220 

   คาสาธารณูปโภค 480,000 - 480,000 

   คาจางแมบาน ภารโรง 324,000 - 324,000 

   คาใชจายในการไปราชการ 100,000 - 100,000 

   คาจางครูอัตราจาง 180,000 - 180,000 

       บริหารงานวชิาการ     60% 280,000 250,000 530,000 

       บริหารท่ัวไป             30% 140,000 122,420 262,420 

       สํารองจาย               10% 46,000 - 46,000 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

สวนที่ 2 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ     

     สถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 

คา 

เปาหมาย 

บรรลุ/ 

ไมบรรล ุ
รอยละ 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 87.18 ดีเลิศ 75 /บรรล ุ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 82.37 ดีเลิศ 75 /บรรล ุ

  1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคํานวณ         

ตามเกณฑของแตละช้ัน 
78.95 

 

ดี 75 /บรรล ุ

  1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแกปญหา 
75.44 ดี 75 /บรรล ุ

  1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 84.71 ดีเลิศ 75 /บรรล ุ

  1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 81.45 ดีเลิศ 75 /บรรล ุ

  1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 82.96 ดีเลิศ 75 /บรรล ุ

  1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 90.73 ยอดเย่ียม 90 /บรรล ุ

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 91.98 ยอดเย่ียม 75 /บรรล ุ

  2.1 การมีคณุลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  91.48 ดีเลิศ 75 /บรรล ุ

  2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 91.23 ยอดเย่ียม 75 /บรรล ุ

  2.3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 91.73 ยอดเย่ียม 75 /บรรล ุ

  2.4 สุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม 93.48 ยอดเย่ียม 75 /บรรล ุ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ ดีเลิศ/บรรล ุ

  2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน    ยอดเย่ียม ดีเลิศ/บรรล ุ

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเย่ียม ดีเลิศ/บรรล ุ

  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

 
ดีเลิศ ดีเลิศ/บรรล ุ

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ ดีเลิศ/บรรล ุ

  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ยอดเย่ียม ดีเลิศ/บรรล ุ

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจดัการและ การจดัการเรยีนรู   ดีเลิศ ดีเลิศ/บรรล ุ
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(Self - Assessment Report : SAR) 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 

คา 

เปาหมาย 

บรรลุ/ 

ไมบรรล ุ
รอยละ 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 88.61 ดีเลิศ ดีเลิศ/บรรล ุ

3.1 จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคดิและปฏบัิติจริง และสามารถนําไปประยกุตใชในชีวิต

ได 
90.61 ยอดเย่ียม ดีเลิศ/บรรล ุ

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 86.36 ดีเลิศ ดีเลิศ/บรรล ุ

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 85.00 ดีเลิศ ดีเลิศ/บรรล ุ

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 91.52 ยอดเย่ียม ดีเลิศ/บรรล ุ

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 
89.55 ดีเลิศ ดีเลิศ/บรรล ุ

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 87.87 ดีเลิศ ดีเลิศ/บรรล ุ

 

 

 

ระดับคุณภาพ คารอยละ เกณฑเชิงคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 90 - 100 กําหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑตัดสิน เหมาะสม เปนไปได แนวทาง 

และกระบวนการพัฒนาชัดเจน ผลประเมินเชื่อถือได เกิดประสิทธิผลทํา 

ใหเกิดการพัฒนาการตอเนื่องและสามารถสรางตนแบบนวัตกรรม/เปน 

ท่ีพอใจของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

ดีเลิศ 80 - 89.99 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑตัดสิน เหมาะสม เปนไปได 

แนวทางการพัฒนาชัดเจน ผลการประเมินเชื่อถือได 

เกิดประสิทธิผล ทําใหเกิดการพัฒนาการตอเนื่อง 

ด ี 70-79.99 มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและเกณฑตัดสิน เหมาะสม เปนไปได 

แนวทางและการดําเนินการพัฒนา เปนระบบ/ชัดเจน 

ผลการประเมินเชื่อถือได 

ปานกลาง 60 - 69.99 มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีขอบกพรอง แนวทางการพัฒนา 

ไมชัดเจน ผลการประเมินจํานวนหนึ่งเชื่อถือไดต่ํา 

กําลังพัฒนา ต่ํากวา 

รอยละ 60 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีขอบกพรองคอนขางมาก/ 

มีจุดบกพรอง/ แนวทางการพัฒนาไมเปนรูปธรรม 

ผลการประเมินไมนาเชื่อถือเปนสวนใหญ 
  

คําชี้แจง 
 



17 

 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ  มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู

ใหเปนไปตามศักยภาพ ของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบ        

การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน   โดยมีการจัดการเรียนรูท้ังรูปแบบการระดมสมอง   แบบลงมือ

ปฏิบัติจริง   แบบรวมมือกันเรียนรู  แบบใชกระบวนการคิดกระบวนการใชปญหาเปนหลักในรูปแบบ PLC

และพัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน  ใชสื่อเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอน   มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล  ครูในระดับชั้นเดียวกันรวมกันกําหนด

แผนการจัดการเรียนรู   การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ   ครูเนนการใชคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด

ของผูเรียน   นอกจากนี้สถานศึกษาไดมีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนเพ่ือใหอยูในสังคมได

อยางมีความสุข  เนนการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียนและตามนโยบายของ

ผูบริหาร เรื่อง ความกลาหาญ กตัญู อยูอยางพอเพียง โดยการจัดกิจกรรมโครงการ  “ผูใหญบานนักเรียน” 

ใหนักเรียนแตละหมูบาน มีผูใหญบานนักเรียน คณะกรรมการหมูบาน   ชวยดูแลลูกบานในชวงเดินทาง      

กลับบาน ประสานงานระหวางผูปกครองกับทางโรงเรียนและ “การมีสัมมาคารวะ” โดยการจัดคายคุณธรรม

กับนักเรียนทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตร       

เนนใหผูเรียนมีวินัยซ่ือสัตยรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะมีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิตนําภูมิ

ปญญาทองถ่ินมารวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและ    มีการเรียนรูในโลกกวางการเขาไปศึกษากับ

ภูมิปญญาในชุมชนรอบๆสถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษา “ขับข่ีปลอดภัย” ใหความรูเรื่องจราจร การใช

รถอยางปลอดภัย สงเสริมการออกกําลังกาย  เปนตน 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

2. ผลการดําเนินงาน 

1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา / หลักฐานรองรอย 

1 มีความสามารถใน

การอาน การเขียน 

การสื่อสาร และการคิด

คํานวณ ตามเกณฑ

ของแตละชั้น (รอยละ 

78.95 ระดับ ดี) 

 

 
1.1 ความสามารถใน

การอาน เขียน 

ภาษาไทยไดเหมาะสม

ตามระดับช้ัน 

(ระดับ ดเีลิศ) 

 

 

 

 

 
1.2 ความสามารถใน

การสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ ตาม

เกณฑระดับชั้น 

(ระดับ 3 ดี) 

 

 

 

 

 
 

60

70

80

90

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

76.47 75.64
77.91

80.00
84.00 84.44

78.95

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน การเขียน 

การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ในระดับดี (3) ขึ้นไป

60

70

80

90

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

80.95 79.49 80.23
83.64

86.00 84.78
81.95

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมผีลการประเมินการอานและเขยีน 

ภาษาไทย ในระดับดี (3) ขึ้นไป

60

65

70

75

80

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

75.00 74.36

77.91 78.18 78.00 78.26
76.69

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการสื่อสาร ภาษังกฤษ

ในระดับดี (3) ขึ้นไป
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา / หลักฐานรองรอย 

1.3 ความสามารถใน

การคิดคํานวณ 

เหมาะสมตาม

ระดับชั้น 

 (ระดับ 3 ดี) 

 
2. มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และ

แกปญหา  

(ระดับ 3 ดี) 

 
  

0

20

40

60

80

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

72.62 74.36 76.74 78.18
86.00 89.13

78.20

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดคํานวณ เหมาะสม

ตามระดับชั้น ในระดับดี (3) ขึ้นไป

60

65

70

75

80

85

90

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

71.43
73.08 73.26

78.18
76.00

84.78

75.44

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ในระดับดี (3) ขึ้นไป
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา / หลักฐานรองรอย 

3. ความสามารถใน

การสรางนวัตกรรม 

(ระดับ 4 ดีเลิศ) 

 
4. ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร  

(ระดับ 4 ดีเลิศ) 

 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

 (ระดับ 4 ดีเลิศ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

60

70

80

90

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

82.14
84.62 84.88 83.64

86.00
89.13

84.71

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ในระดับดี (3) ขึ้นไป

60

70

80

90

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

78.57 79.49 77.91 80.00

88.00
91.30

81.45

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดี (3) ขึ้นไป

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

87.06
80.77 76.74 72.73

86.00

100.00

82.96

รอยละของนักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีเกรดเฉลี่ย 2.0 ข้ึนไป 

และผานเกณฑการประเมนิทุกรายวิชา
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา / หลักฐานรองรอย 

6. ความรู ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติ

ท่ีดีตองานอาชีพ 

(ระดับ 5 ยอดเยี่ยม) 

 

 
 

2) ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา / หลักฐานรองรอย 

1. คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของผูเรียน  

(รอยละ 91.48  

ยอดเยี่ยม) 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน รอยละ 91.48  

ยอดเยี่ยม   พิจารณาจากการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรในแตละ

รายวิชา   (ดังกราฟแสดงใน หนาท่ี 8) 

2. ความภูมิใจใน

ทองถ่ินและความ

เปนไทย  

(ระดับ 5 ยอดเยี่ยม) 

 
  

60

70

80

90

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

89.29 89.74 91.86 90.91 92.00 91.30 90.73

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตอ

งานอาชีพ  ในระดับดี (3) ขึ้นไป

60

70

80

90

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

95.24
91.03 89.53 87.27

92.00 91.30 91.23

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความภูมใิจในทองถิ่นและความเปนไทย   

ในระดับดี (3) ขึ้นไป
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา / หลักฐานรองรอย 

3. ยอมรับท่ีจะอยู

รวมกันบนความ

แตกตางและ

หลากหลาย (ระดับ 

5 ยอดเยี่ยม) 

 

 

 

 

  
4. สุขภาวะทาง

รางกาย และ 

จิตสังคม  

(ระดับ 5 ยอดเยี่ยม) 

 
 

3. จุดเดน จุดควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

ผู เรียนสามารถเขียนเพ่ือการสื่ อสารได    

ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกาย

และน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ   มีระเบียบวินัย มี

ความรับผิดชอบตอชุมชน ทองถ่ิน จนเปนเอกลักษณ

ของสถานศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ ตาม

โครงการ ผูใหญบานนักเรียน  

 

 

จากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

พบจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้  

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

  2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ

การคิดคํานวณของผูเรียน  

  ยังตองเรงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตอง

ยกระดั บค าคะแนน เฉลี่ ยผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ใหสูงกวานี้ 

50

60

70

80

90

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

90.48 89.74
93.02 90.91 92.00

95.65
91.73

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ียอมรับท่ีจะอยูรวมกนับนความแตกตางและ

หลากหลาย ในระดับดี (3) ขึ้นไป

80

85

90

95

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

92.86

89.74

96.51

90.91

94.00

97.83

93.48

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ใน

ระดับดี (3) ขึ้นไป
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาขางตน สถานศึกษาไดกําหนดแนว

ทางการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้  

1. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยโรงเรียนวาง

ระบบการดูแลผู เรียนแตละกลุมความสามารถ ไดแก จัดสอนซอมแกผู เรียนกลุมออนอยางสมํ่าเสมอ         

เปนรายบุคคล    และมีบันทึกรายงานความกาวหนาเสนอผูบริหารและผูปกครองรับทราบดวย จนกวาผูเรียน

จะมีผลการเรียนในระดับดี   จึงหยุดการสอนซอม การเพ่ิมความรูแกผูเรียนกลุมปานกลางเพ่ือพัฒนาใหกลุมสู

ความเปนเลิศ ครูผูสอนประเมินพัฒนาการของผูเรียนจากผลของพัฒนาการของผูเรียนแตละคน โดยเนนการ

แขงขันกับตนเองมากกวาการแขงขันกับกลุมเพ่ือน  

2. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดคํานวณ โดยครู

ตองกําหนดประเด็นและเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดคํานวณให

ชัดเจน เปนรูปธรรม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินและรับรูเกณฑเพ่ือเปนแนวทางใน

การปฏิบัติกิจกรรม ครูประเมินความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง ประกอบกับการนําสื่อ

เทคโนโลยีมาชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนดังกลาว เชน Smart Phone ครูผูสอนตองกําหนดกติกาให

ใชเฉพาะการสืบคน การฝกทักษะเพ่ือการเรียนรูเทานั้น นอกจากนี้ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดคํานวณในรูปแบบ Active Learning 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ  ไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา  ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา  โดย

การศึกษาขอมูลสารสนเทศ  จากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา  และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย 

ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  มีการ

ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา   แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ

พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พรอมท้ังจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให

ผูรับผิดชอบ  ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว   มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ  

ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงาน  และสรุปผลการดําเนินงาน 
 

2. ผลการดําเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา / หลักฐานรองรอย 

1. มีเปาหมายวิสัยทัศน

และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กําหนดชัดเจน   

(ระดับคุณภาพ   

ยอดเย่ียม) 

   1.1 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจสอดคลองกับสภาพ

ปญหาความตองการพัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษา        

ความตองการของชุมชนทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตาม       

แผนการศึกษาชาต ิ

   1.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และแผนปฏิบัติการ

ประจําปท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  ขอมูลสารสนเทศมี

ความถูกตองครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได  ดําเนินการอยางเปนระบบ   

   1.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ

ประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาโดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ 

   1.4 ผูเก่ียวของทุกฝายและเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีสวนรวมใน

การรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษา 

   1.5 โรงเรียนมีการนิเทศ  กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาท่ีเหมาะสมเปนระบบและตอเนื่องเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

 (Self - Assessment Report : SAR) 
 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา / หลักฐานรองรอย 

2. มีระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

(ระดับคุณภาพ  

ยอดเย่ียม) 

2.1 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝายมีสวนรวมยึด

หลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุงพัฒนาผูเรียน

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.2 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จากเครือขาย

อุปถัมภสงผลใหสถานศึกษามีสื่อและแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

2.3 โรงเรียนมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา ครบทุกองคประกอบอยางตอเนื่อง  

  3. ดําเนินงาน

พัฒนาวิชาการท่ีเนน

คุณภาพผูเรียนรอบ

ดานตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุก

กลุมเปาหมาย 

(ระดับคุณภาพ   

ดีเลิศ) 

 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถี ชีวิตจริง และ

ครอบคลุมทุกระดับชั้นและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ตอเนื่อง มีรองรอยตรวจสอบ

ได  มีการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

โดยยึดตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 เทียบเคียงมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2560 

  4. พัฒ นาครูและ

บุคลากรให มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

( ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ       

ดีเลิศ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

58%
27%

15%

รอยละของจํานวนครูไดรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

2-3 ครั้ง 4-5 ครั้ง มากกวา 5 ครั้ง

ครูสวนใหญไดรับการอบรมพัฒนา 2-3 ครั้งตอป 

จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีครูไดรับการอบรมพัฒนา  26 ชั่วโมงตอป 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา / หลักฐานรองรอย 

  5. จัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสังคมท่ี

เอ้ือตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 

(ระดับคุณภาพ  

ยอดเย่ียม) 

- โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ  หองน้ํา โรงอาหาร หอประชุม สะอาดและม่ันคง

แข็งแรงปลอดภัยทุกแหง   

-  มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรูพอเพียงกับจํานวนผูเรียนและอยูใน สภาพใช

การไดดีทุกครั้ง    

-  มีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอ การ

เรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู  

-  มีการมอบหมายหนาท่ีครูและบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง  แมคาโรง อาหาร 

ทุกคน ใหมีสวนรวมในการจัดและใชบริการดานสภาพแวดลอมและ แหลงเรียนรู และมี

กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู  

 

  6. จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู 

(ระดับคุณภาพ  

ดีเลิศ)  

- โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และ

การจัดการเรียนรูท่ีถูกตอง ครบถวน  

- มีการใหบริการเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตเกือบทุกจุด บริการขอมูล สารสนเทศท่ี

เปนระบบแกผูตองการใชทุกฝาย 

 

3. จุดเดน จุดควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

- สถานศึกษามีกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ     

พันธกิจ ท่ีชัดเจน สอดคลอง กับบริบทของโรงเรียน 

แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและตนสังกัด  

-  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาท่ีชัดเจน มี ประสิทธิภาพ สงผลตอ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- ส ถาน ศึ กษ ามี ระบ บ เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ         

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา     โดยมี

การดําเนินการอยางเปนระบบ  ทุกฝายมีสวนรวม  

ท่ัวถึงทุก กลุมเปาหมาย มีการปรับปรุงพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง และเปนแบบอยางได 

- โรงเรียนตองพัฒนาเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ต

ให ท่ัวทุกจุด และเร็วยิ่งข้ึน เพ่ือการบริการขอมูล 

สารสนเทศท่ีเปนระบบแกผูตองการใชทุกฝาย 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

1. การมีสวนรวมของเครือขายในการวางแผน 

          โรงเรียนไดสรางเครือขายกับสถาบันการศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวม

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแก    

          1.1 ผูปกครอง สนับสนุนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนา

ทักษะความสามารถของนักเรียนในการปกครอง และใหขอเสนอแนะในการจัดการศึกษา ผูปกครองสนับสนุน

งบประมาณในการจางครูชาวตางชาติ ท้ังภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 

          1.2 ชุมชน : องคกรภาครัฐและเอกชน ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลสาวะถี 

เทศบาลตําบลสาวะถี รวมสรางเครือขายพัฒนานักเรียน และสนับสนุนแหลงเรียนรู 

          1.3 ศิษยเกาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู สงเสริมนักเรียนใหมีโอกาสแสดงความสามารถอยาง

เต็มศักยภาพ  

          1.4 คณะกรรมการสถานศึกษา ใหความเห็นชอบในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 

          1.5 วัดไชยศรี บานสาวะถี สนับสนุนแหลงเรียนรู ใหนักเรียนไดศึกษาฮูปแตมสินไซ 

2. การจัดหาทรัพยากร 

          ผูบริหารไดระดมทุนทรัพยากร  สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   ท้ังในรูป      

ของงบประมาณ และบุคคลท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยสนับสนุนการเรียนการสอน ศิษยเกาโรงเรียน      

สาวะถีพิทยาสรรพ รวมกันสนับสนุนทุนการศึกษา งบประมาณในการบํารุง ซอมแซมโรงอาหาร พัฒนา

สภาพแวดลอม สื่ออุปกรณการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

3. การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล 

          ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง กํากับติดตามและตรวจสอบ ในเรื่องการเรียนการสอน โดยการสงงานวิชาการภาคเรียน

ละ 3 ครั้ง นิเทศการเรียนการสอน เยี่ยมชั้นเรียน ประชุมสะทอนผลการนิเทศ การสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

และไดรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกคน 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ  ดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย

การดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตร  มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาพัฒนาสูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  มีการบูรณาการภาระงานชิ้นงานโดยทุกระดับชั้น

จัดทําหนวยบูรณาการอาเซียนเศรษฐกิจพอเพียง  จัดสัดสวนคะแนนแตละหนวยกําหนดคุณลักษณะอันพึง

ประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู  สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคน

มีสวนรวมไดลงมือปฏิบัติจริงจนสังเคราะหความรูไดดวยตนเอง  จัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิด  

เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน  ครูมีการมอบหมายหนาท่ีใหนักเรียนจัดปายนิเทศและบรรยากาศตาม

สถานท่ีตางๆ  ท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน  ครูใชสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีใช  ครูรอยละ  80  ทํางานวิจัยใน

ชั้นเรียนภาคเรียนละ  1  เรื่องและไดรับการตรวจใหคําแนะนําโดยคณะกรรมการวิจัยของโรงเรียน 

 

2. ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือพัฒนาใหครูการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  3  อยูในระดับดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา/ รอยละ /ระดับคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 (รอยละ 90.61 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม) 

ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา     

มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัด กิจกรรมไดจริง    

มีรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ี เหมาะสมกับสาระวิชาและ

ผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออก 

แสดงความคิดเห็น สรุปองค ความรู นําเสนอผลงาน และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต  มีนวัตกรรมใน การจัดการ

เรียนรูและมีการเผยแพร 
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ประเด็นพิจารณา/รอยละ/ระดับคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

(รอยละ 86.36 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 

- ครูมีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน มาใช ในการจัดการเรียนรู  โดยสรางโอกาสให

ผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง จากส่ือท่ีหลากหลาย 

- ครูนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรูอยาง เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาและลักษณะของ

กิจกรรมการเรียนรู  

- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

(รอยละ 85.00 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 

- ครูมีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียนให

สะอาดปลอดภัย  มีมุมประสบการณเสริมความรูหรือปายนิเทศ 

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู บอยครั้ง   

- ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน และปลูกฝง

ใหนักเรียน ยอมรับความแตกตางของผูอ่ืน  มีวินัย เคารพในกฎ

กติกา เห็นประโยชนของ การเรียน ตั้งใจเรียนและเรียนอยางมี

ความสุข 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

(รอยละ 91.52 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม) 

-  มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบ

และประเมินอยาง เปนระบบ มีประสิทธิภาพ  

-  ใช เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ

เปาหมาย และการ จัดการเรียนการสอน 

- ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนและนักเรียนนําไปใชในการ

พัฒนาตนเอง 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

(รอยละ 89.55 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 

- มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเก่ียวของ

เพ่ือพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

- ไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- ครูนําขอมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอเสนอแนะจากการ

นิเทศการสอน มา ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน อยางตอเนื่อง 
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3. จุดเดน จุดควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

- ครูรอยละ 90 ข้ึนไปจัดการเรียนรูผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป ประยุกตใชใน

ชีวิตได  

- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน  

- จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการคิดท่ีหลากหลายให

มากข้ึน 

- สรางเครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผล ใหตรง

กับจุดประสงคในการจัดการเรียนรู 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

          1. ครูควรจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการคิดท่ีหลากหลายใหมากข้ึน โดยออกแบบการจัดการเรียนรู

ท่ีเนนกระบวนการคิด ตางๆ ตั้งแตการคิดข้ันพ้ืนฐาน ไปจนถึงการคิดข้ันสูง เชน การจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning  

          2. ครูควรสรางเครื่องมือประเมินผลท่ีหลากหลาย ตรงกับจุดประสงค ของเนื้อหาทุกเรื่อง ตามสภาพ

จริง 

          3. ครูควรจัดหาสื่อท่ีหลากหลายเพ่ือใหนักเรียนไดแสวงหาความรูตามศักยภาพ 
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สวนที ่3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความตองการชวยเหลือ และผลการปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ด ี 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนําไป

วิเคราะหสังเคราะห เพ่ือสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จาก

ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแต

ละมาตรฐานพรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและความตองการชวยเหลือ 

ดังนี้ 
 

สรุปผล ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

1. ดานคุณภาพของผูเรียน 

      ผูเรียนสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได    ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกาย

และน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ   มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอชุมชน ทองถ่ิน จนเปนเอกลักษณของ

สถานศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ ตามโครงการ ผูใหญบานนักเรียน  

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

                โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ พันธกิจ ท่ีชัดเจน สอดคลอง กับบริบทของ

โรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและตนสังกัด   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี

ชัดเจน มี ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา     

โดยมีการดําเนินการอยางเปนระบบ  ทุกฝายมีสวนรวม  ท่ัวถึงทุก กลุมเปาหมาย มีการปรับปรุงพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง และเปนแบบอยางได 

3. ดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

      ครูรอยละ 90 ข้ึนไปจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 

ประยุกตใชในชีวิตได ครตูรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 

 

 

 

จุดเดน 
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1. ดานคุณภาพของผูเรียน 

      ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและการคิดคํานวณของผูเรียน ยังตองเรงพัฒนาใหสูงข้ึน ตองยกระดับคาคะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ใหสูงกวานี้ 

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. พัฒนาใหเปนระบบและตอเนื่อง 

3. ดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. พัฒนาใหเปนระบบและตอเนื่อง 

 

 

 

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาขางตน สถานศึกษาไดกําหนดแนวทางการ

พัฒนาสถานศึกษา ดังนี้  

1. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยโรงเรียนวาง

ระบบการดูแลผู เรียนแตละกลุมความสามารถ ไดแก จัดสอนซอมแกผู เรียนกลุมออนอยางสมํ่าเสมอ         

เปนรายบุคคล    และมีบันทึกรายงานความกาวหนาเสนอผูบริหารและผูปกครองรับทราบดวย จนกวาผูเรียน

จะมีผลการเรียนในระดับดี   จึงหยุดการสอนซอม การเพ่ิมความรูแกผูเรียนกลุมปานกลางเพ่ือพัฒนาใหกลุมสู

ความเปนเลิศ ครูผูสอนประเมินพัฒนาการของผูเรียนจากผลของพัฒนาการของผูเรียนแตละคน โดยเนนการ

แขงขันกับตนเองมากกวาการแขงขันกับกลุมเพ่ือน  

2. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดคํานวณ โดยครู

ตองกําหนดประเด็นและเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดคํานวณให

ชัดเจน เปนรูปธรรม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินและรับรูเกณฑเพ่ือเปนแนวทางใน

การปฏิบัติกิจกรรม ครูประเมินความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง ประกอบกับการนําสื่อ

เทคโนโลยีมาชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนดังกลาว เชน Smart Phone ครูผูสอนตองกําหนดกติกาให

ใชเฉพาะการสืบคน การฝกทักษะเพ่ือการเรียนรูเทานั้น นอกจากนี้ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดคํานวณในรูปแบบ Active Learning 

            3. การมีสวนรวมของเครือขายในการวางแผน  โรงเรียนไดสรางเครือขายกับสถาบันการศึกษา 

ชุมชน ผูปกครอง และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแก    

จุดควรพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
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          3.1 ผูปกครอง สนับสนุนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนา

ทักษะความสามารถของนักเรียนในการปกครอง และใหขอเสนอแนะในการจัดการศึกษา ผูปกครองสนับสนุน

งบประมาณในการจางครูชาวตางชาติ ท้ังภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 

          3.2 ชุมชน : องคกรภาครัฐและเอกชน ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลสาวะถี 

เทศบาลตําบลสาวะถี รวมสรางเครือขายพัฒนานักเรียน และสนับสนุนแหลงเรียนรู 

          3.3 ศิษยเกาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู สงเสริมนักเรียนใหมีโอกาสแสดงความสามารถอยาง

เต็มศักยภาพ  

          3.4 คณะกรรมการสถานศึกษา ใหความเห็นชอบในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 

          3.5 วัดไชยศรี บานสาวะถี สนับสนุนแหลงเรียนรู ใหนักเรียนไดศึกษาฮูปแตมสินไซ 

          4. การจัดหาทรัพยากร  ผูบริหารไดระดมทุนทรัพยากร  สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา   ท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ศิษยเกาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ รวมกันสนับสนุนทุนการศึกษา งบประมาณในการบํารุง ซอมแซม       

โรงอาหาร พัฒนาสภาพแวดลอม สื่ออุปกรณการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

         5. การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล 

          ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

ภาคเรียนละ 1 ครัง้ กํากับติดตามและตรวจสอบ ในเรื่องการเรียนการสอน โดยการสงงานวิชาการภาคเรียน

ละ 3 ครั้ง นิเทศการเรียนการสอน เยี่ยมชั้นเรียน ประชุมสะทอนผลการนิเทศ การสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

และไดรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกคน 

 

  

 

 

1. สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและหลากหลาย สอดคลองกับการจัดการเรียนรู 

2. เครือขายอินเตอรเน็ตครบทุกจุดเพ่ือสืบคนขอมูลในการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความตองการและการชวยเหลือ 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ 2562 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

 

 

 ความโดดเดน หมายถึง การดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีสงเสริมสถานศึกษาเปนตนแบบในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาดานตางๆ เรงรัดคุณภาพสถานศึกษาสูการเปนสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและพรอมสําหรับ

การแขงขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเดนใหพิจารณาจากสัดสวน รอยละ เมื่อเทียบกับเด็กท้ังหมดของปริมาณผลงานท่ี

เปนท่ียอมรับในวงวิชาการระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอยางตอเน่ือง (ท้ังนี้ กรณีท่ี

ไดรับรางวัลใหระบุขอคนพบท่ีแสดงถึงการบรรลุผลลัพธท่ีตองการของสถานศึกษา หนวยงานท่ีมอบรางวัล และ

ระบุปท่ีไดรับรางวัลโดยตองไมเกิน 2 ป ยอนหลัง)   
  

 

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา 

1.  จัดอบรมคุณธรรมทุกระดับชั้นวิเคราะหปญหาสถานศึกษา ไดปญหา เรื่อง ขยะ  จัดทําโครงงาน 

ทุกหองเรียน จัดประกวด นําเสนอผลงาน โครงงานคุณธรรม กําหนดคุณธรรมเปาหมายของโรงเรียน คือ 

ความรับผิดชอบ  

2. จัดประกวดหองเรียนสถานทุกสัปดาห ตลอดปการศึกษา สรุปผลหองเรียนสะอาด  

 

 

ความโดดเดนของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 

ชาติ 

(C 2) 

ทองถ่ิน/ภูมิภาค 

(C 1) 

1. รางวัล เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2 ) การแขงขันประดิษฐ

กระทงดอกไมธูปเทียนแพ ม.1-ม.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    

ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(สพม.) ณ จังหวัด   ศรีสะเกษ ระหวาง วันท่ี 12 - 14 เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2562  

   

2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปการศึกษา 2562    

3.  สถานศึกษาสีขาว ปการศึกษา 2562    

4. รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย 

ทํานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ ประจําป 

2562 

   

ความโดดเดนของสถานศึกษา (ถามี) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 

 ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และก าหนดค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

ร้อยละ 
ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 75 ดี 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 75 ดี 
  1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละชั้น ร้อยละ 75 ดี 
  1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 75 
ดี 

  1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 ดี 
  1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ 75 ดี 
  1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 75 ดี 
  1.6 มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 ดี 
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 90 ยอดเย่ียม 
  2.1 การมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 
  2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 
  2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 
  2.4 สุขภาวะทางรา่งกาย และจติสังคม ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน    ดีเลิศ 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 ยอดเยี่ยม 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบรหิารจดัการและ การจดัการเรยีนรู้   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 80 ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตได ้ ร้อยละ 80 ดีเลิศ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 80 ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ดีเลิศ 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 
ที ่ 31 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2562 

------------------------------------------------ 

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา     
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้    
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
27 (4)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  โรงเรียนจึง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562  ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายโชคชัย  ชุมแวงวาปี  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายศักดิ์ดา  เวียงนนท์  ครู คศ.3   กรรมการ  
3. นายชวนากร  ไชยวงษ์  ครู คศ.3   กรรมการ  
4. นางสุภาพร  เซี่ยงใช่   ครู คศ.3                 กรรมการและเลขานุการ 
5. นางพเยาว์  ไกรสินธุ์   ครู คศ.3            กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ และก ากับติดตามให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
2.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

1. นายศักดิ์ดา  เวียงนนท์    ครู คศ.3  ประธานกรรมการ  
2. นางกมลวรรธน์  ขุนน้อย  ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวร าพึง  สอนสุภี  ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นาง ศศิธร  ค ามณีจันทร์  ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นางสุภาพร  เซี่ยงใช่   ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางพเยาว์  ไกรสินธุ์   ครู คศ.3  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 

 

 

 

หน้าที่  ประสานข้อมูล รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง  จากคณะกรรมการด าเนินการ  เพ่ือ
สรุปและอภิปรายผลการประเมินตนเองของโรงเรียนและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา 2562  แล้วรายงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามล าดับขั้นตอน 
 

3.  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
     3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วย 

1. นายศักดิ์ดา  เวียงนนท์ ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางถนอมศรี  เหลาหา  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางกมลวรรธน์  ขุนน้อย ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสุพรรณี  ฆารพันธ์ ครู คศ.๓  กรรมการ 
5. นางกฤษณา  นามจูม  ครู คศ.๓  กรรมการ 
6. นายอภิชาติ  บุญล้อม  ครู คศ.2   กรรมการ 
7. นางสาวศริญญา  กุลพินิจ ครู คศ.1   กรรมการ 
8. นางสาวร าพึง  สอนสุภี ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางศศิธร   ค ามณีจันทร์ ครู คศ.3       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 รับผิดชอบ  
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
            2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
            3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
            4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ข้อ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
       3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 



 

 

 

 

       3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2   ประกอบด้วย 
   1. นายชวนากร  ไชยวงษ์  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
   2. นางถนอมศรี  เหลาหา  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
   3. นายนิพนธ์  สาชัย  ครู คศ.3   กรรมการ 
   4. นายพรศักดิ์  ภูมิสวาสดิ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   5. นายวรวิทย์  ยืนยง  ครู คศ.2   กรรมการ 
   6.  นางกมลวรรธน์  ขุนน้อย ครู คศ.3        กรรมการและเลขานุการ 
   7. นางสาวนิตติยา  นีระพันธ์ ครู คศ.3        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
รับผิดชอบ  
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

            2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
            3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   3.3 คณะกรรมการชุดที่ 3   ประกอบด้วย 
   1. นางสุภาพร  เซี่ยงใช่  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
   2. นางพิศมัย  หลักทอง  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
   3. นายอภิชาต  บุญล้อม  ครู คศ.2   กรรมการ 
   4. นางสาวศริญญา  กุลพินิจ ครู คศ.1   กรรมการ 
   5. นางพเยาว์  ไกรสินธุ์  ครู คศ.3     กรรมการและเลขานุการ 
            6. นางสาวนันท์ภาอร   พรตรีสัตย์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รับผิดชอบ  

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
       2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   3.4 คณะกรรมการชุดที่ 4   ประกอบด้วย 
   1. นางมาลี  เสาร์สิงห์  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
   2. นางงามพิศ  ศรีเฉลา  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
   3. นางขนิษฐา  จ าปาเทศ  ครู คศ.3   กรรมการ 
   4. นางคณางค์  อยู่หนูพะเนาว์ ครู คศ.3   กรรมการ 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

1.9. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา  
        1.9.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ รับการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อวันที่  
19-21  กรกฎาคม 2554  ผลการประเมินเป็นดังนี้  
  

ตารางท่ี  14  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้  ระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา    
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ า 
หนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง
ปรับ 
ปรุง

เร่งด่วน 

ปรับ 
ปรุง 

พอ 
ใช ้

ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (8 ตัวบ่งชี้หลัก) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 10 9.52      
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผู้เรียนมีน้ าหนัก สว่นสูง และสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรูจ้ักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ผู้เรียนมสีุนทรียภาพ 

5 
5 

4.75 
4.77 

     
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
10 9.71    

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผู้เรียนมีการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 

4 
4 
2 

3.89 
3.86 
1.96 

    
 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่ง 10 9.38      
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งใน

และนอกสถานศึกษา 

5 
 
5 

4.74 
 

4.64 

    
 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10 8.75      

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 

5 
5 

4.24 
4.50     

 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 5.65      
5.1 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระฯภาษาไทย      ช้ัน 
ม.3 และ   ม.6 

2.5 0.65  
    



 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ า 
หนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง
ปรับ 
ปรุง

เร่งด่วน 

ปรับ 
ปรุง 

พอ 
ใช ้

ดี ดีมาก 

5.2 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  ช้ัน ม.
3 และ ม.6 

2.5 0.41 
     

5.3 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ช้ัน 
ม.3 และ ม.6 

2.5 0.65  
    

5.4 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ช้ัน ม.
3 และ ม.6 

2.5 0.60  
    

5.5 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ      ช้ัน 
ม.3 และ ม.6 

2.5 0.75  
    

5.6 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ         ช้ัน 
ม.3 และ ม.6 

2.5 1.51    
  

5.7 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ช้ัน 
ม.3 และ ม.6 

2.5 0.75  
    

5.8 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระฯภาษาต่าง ประเทศ 
ช้ัน ม.3 และ ม.6 

2.5 0.33 
     

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10 8.00      

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู (5 คะแนน) 

5 
5 

4.00 
4.00 

   
 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ 
              พัฒนาสถานศึกษา 

5 4.80      

ข้อที่ 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อที่ 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

2 
 
1 
2 

2.00 
 

0.80 
2.00 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย   
              สถานศึกษาและต้นสงักัด 5 4.85      

1.  เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2.5 คะแนน) ใช้คะแนนของ
ผลการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากต้นสังกัด 1 ปี 
2.  เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (2.5 คะแนน) 
ใช้คะแนนผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปี 

ย้อนหลัง 

2.5 
 
 

2.5 

2.35 
 
 

2.50 

     



 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ า 
หนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง
ปรับ 
ปรุง

เร่งด่วน 

ปรับ 
ปรุง 

พอ 
ใช ้

ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้หลัก)  
ตัวบ่งชี้ที ่9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน   
               พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง    
               สถานศึกษา 

5 4.00      

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล 
               สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศกึษา 

5 4.00      

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้หลัก)   
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม      
                บทบาทของสถานศึกษา 5 5.00      

11.1 คะแนนเชิงคุณภาพ 
11.2 คะแนนพัฒนาการ 

2 
3 

2.00 
3.00 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันา เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา(5 คะแนน) 

5 5.00      

               โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ      ดี      โดยมีค่าเฉลี่ย   78.66     
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       รับรอง   ไม่รับรอง 
 กรณีที่ไม่ได้รับรอง  เนื่องจาก  ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง 
 ในวันที่ 22 มกราคม 2556 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติสูงขึ้น 

1.9.2 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

จุดเด่นระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 1. โรงเรียนได้มีการสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกฝ่าย 



 

 

 

 

 2. โรงเรียนได้มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในการจัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 3. โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย  3  คน  ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานตันสังกัดอย่างน้อย  1  คน ก าหนดบทบาทของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจนและด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อย   ปีละ  1  ครั้ง 
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 จุดที่ควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
      1. โรงเรียนควรก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน อ่ืนๆ  และน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการ
วางแผนด าเนินการ ก ากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน โดยผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   2.  โรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการท างานปกติของ
สถานศึกษา   
 

 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่นผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และคิดเป็น ท าเป็น 
 จุดที่ควรพัฒนา  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ จนถึงขั้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ O-Net ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ O-Net  ที่มีระดับคุณภาพ
พอใช้  ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วน ควรได้รับการเข้มงวดกวดขันเรื่องการมาสาย การรักการอ่าน 
ทักษะการคิด ความสนใจ และการเอาใจใส่ในการเรียน การท าการบ้าน การทบทวนบทเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดและเป็นงานที่มีคุณภาพ ควรได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมทุกชั้นเรียน ควรได้รับการสอนซ่อมเสริม



 

 

 

 

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งการได้รับการฝึกทักษะในการท าแบบทดสอบจากเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ 
 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
          จุดเด่นโรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง  และสภาพภายนอกเอ้ือต่อการด าเนินกิจการ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพสังคม  วัฒนธรรม  เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา  โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
จากชุมชน  และสังคมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของชุมชน
เกื้อหนุนให้โรงเรียนสามารถด าเนินกิจการไปได้ด้วยดี  ส่วนสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีโครงสร้างและ
นโยบายที่ชัดเจน  บุคลากรมีความพร้อมและเพียงพอ  มีการปรับตัวกับพระราชบัญญัติการศึกษา  สภาพ
บริหารและการจัดการบริหารองค์กรมีความคล่องตัว   
 จุดที่ควรพัฒนา มีส่วนที่ต้องพัฒนา  คือ  การบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  5  
พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีระเบียบวินัย  และ  ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น  คือ  การใช้
เทคโนโลยีในการศึกษาของครูและนักเรียนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารจัดกระบวนการ
เรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

จุดเด่น  ครูมีการสร้างหน่วยการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมการเรียนรู้  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ 

 จุดที่ควรพัฒนา แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมีห้องปฏิบัติการประกอบด้ วย TV, เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมการเรียนรู้   
 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งจุดเน้น  และจุดเด่นที่สะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา  สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับชุมชนให้ทราบถึง         
“อัตลักษณ์”  ที่สถานศึกษาก าหนดและร่วมกันพัฒนาเพ่ือให้ผู้เรียนและสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ และจุดเน้น จุดเด่น ที่ก าหนด 
 ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาได้แก่ 
ธนาคารพอเพียง  กิจกรรมผู้ใหญ่บ้านนักเรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบ การออมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จุดแข็ง 
 โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง  และสภาพภายนอกเอ้ือต่อการด าเนินกิจการ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสภาพสังคม  วัฒนธรรม  เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  
และสังคมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของชุมชน เกื้อหนุนให้
โรงเรียนสามารถด าเนินกิจการไปได้ด้วยดี  ส่วนสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายที่
ชัดเจน  บุคลากรมีความพร้อมและเพียงพอ  มีการปรับตัวกับพระราชบัญญัติการศึกษา  สภาพบริหารและ
การจัดการบริหารองค์กรมีความคล่องตัว   
 

จุดควรพัฒนา 
 มีส่วนที่ต้องพัฒนา  คือ  การบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่  5  พัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีระเบียบวินัย  และ  ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น  คือ  การใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ของครูและนักเรียนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2561 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินระดับ 3 ขึน้ไป 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ระดับ คุณภาพ 

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 76.34 3 ดี 

    - ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย 83.41 4 ดีเลิศ 
    - ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 70.73 3 ดี 

    - ความสามารถในคิดค านวณ 74.88 3 ดี 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 77.56 

 
3 

 
ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 83.9 4 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 81.95 4 ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 54.87 1 ก าลังพัฒนา 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 80.98 4 ดีเลิศ 
สรุป ตัวบ่งช้ี 1.1 75.93 3 ดี 

ตัวบ่งชี้ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  92.05 5 ยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90.24 5 ยอดเยี่ยม 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 91.95 5 ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 93.41 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปตัวบ่งช้ี 1.2 91.91 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 83.92 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   4.55 5 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4.55 5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน       
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 4.70 

 
5 

 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4.65 5 ยอดเยี่ยม 
 
 



 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดับ คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้      
อย่างมีคุณภาพ 4.00 

 
4 

 
ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ         
การจัดการเรียนรู ้ 4.10 

 
4 

 
ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4.43 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ ระดับ คุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 90.00 

 
5 

 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 82.31 

 
4 

 
ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 89.62 4 ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 88.46 

 
4 

 
ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ        
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 87.69 

 
4 

 
ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

87.62 4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม  4 ดีเลิศ 
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