


    

  

    
    

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา    

((((SelfSelfSelfSelf----Assessment Report Assessment Report Assessment Report Assessment Report : : : : SARSARSARSAR) ) ) )     
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โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนสวีวิทยาสวีวิทยาสวีวิทยาสวีวิทยา    

อําเภออําเภออําเภออําเภอสวีสวีสวีสวี    จังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    

    
    

    

    

    
สํานักสํานักสํานักสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานีงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานีงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานีงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี    ชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร    

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา   

การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนสวีวิทยา 
 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 
28 เมษายน พ.ศ. 2564  ได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563  
ของโรงเรียนสวีวิทยาแล้ว     

           เห็นชอบให้ดําเนินการ นํารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนําเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 

       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
 (นายสมศักด์ิ  ศรัณยวงศ์) 

      กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา ปฏบัิติหน้าท่ีแทน 
                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา   

บทสรุปผู้บริหาร 
 

โรงเรียนสวีวิทยา ได้ดําเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ดําเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับ
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา และ
ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี  
4. ประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
5. ติดตามผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
6. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
7. นําผลการประเมินมาพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ภายใต้การใช้ผลการประเมินคุณภาพภายใน

ให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการดําเนินงาน 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

2. หลักฐานสนับสนุน  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ
จัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากครูและบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ท้ังบุคลากรในสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนและศิษย์เก่า ดําเนินการวางแผน กําหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ กําหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและได้รับ
รางวัลระดับชาติหลายรายการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย มีมารยาทดียอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย มีสัมมาคารวะจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และมีจิตสาธารณะ  โรงเรียนมีการดําเนินการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของครูและบุคลากรเป็นระยะ มีกําหนดการให้ครูทุกคนส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา  มีการตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง ซ่ึงจะดูตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย บรรยากาศและ
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การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามตามสภาพจริงและศักยภาพของผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีว่า “ความรู้ดี  มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีมาตรฐานระดับสากล 
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” ซ่ึงยังคง อัตลักษณ์ “รักการอ่าน” และ
เอกลักษณ์ “มารยาทดี  มีสัมมาคารวะ”  

3. แผนพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน  
    3.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ คุณลักษณะ สมรรถนะ รวมท้ังพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดจําแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
 3.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความรู้พ้ืนฐาน มีทักษะพ้ืนฐาน 
ในการทํางานหรืองานอาชีพ  
 3.4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา เทคโนโลยี 
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
 3.5 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ท่ีชัดเจน 
 3.6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนครูด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
 
 

       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                       (นายเกรียงศักด์ิ  อัจกลับ) 
                    ผู้อํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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คํานํา 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563” ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ
รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสวีวิทยา ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีกําหนดให้สถานศึกษา
จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่แก่สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเก่ียวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานท่ี ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้ 
ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนสวีวิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

       
โรงเรียนสวีวิทยา 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                    หน้า 

 
การให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา       ก 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ชื่อสถานศึกษา สวีวิทยา  
 สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 597 หมู่ท่ี 5 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86130   

 โทรศัพท์  077 - 531217  website : www.sawi.ac.th  e-mail : sawiwitaya@hotmail.com 
 เนื้อท่ี 16 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา 
 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1086110303      
            

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 

 
 

  สัญลักษณ์ประจําโรงเรียน มีลักษณะเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซ่ึงแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
ประกอบด้วย ตรงกลางมีอักษร “ส ว” แทนคําว่า โรงเรียนสวีวิทยา ลายรอบตัวอักษรมีลักษณะคล้ายดอกมะพร้าว 
หมายถึง อําเภอสวีมีมะพร้าวมาก ปลายยอดมีเลข “๕” ซ่ึงหมายถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาลําดับท่ี 5 ของจังหวัด
ชุมพร ส่วนล่างของสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนเป็น คติพจน์ ประจําโรงเรียนสวีวิทยา “วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ” 
ซ่ึงหมายถึง คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
   สีประจําโรงเรียน 
  สีม่วง   เป็นสีท่ีแสดงถึง ความร่มรื่น  ร่มเย็น 
  สีเหลือง   เป็นสีท่ีแสดงถึง แสงสว่างดุจดวงประทีปแห่งการศึกษาเล่าเรียน  

  พระพุทธรูปประจําโรงเรียน พระพุทธชัยพรพัฒนสวี  สุวัติถีศึกษากรมุนินทร์ 
  ต้นไม้ประจําโรงเรียน ต้นศรีตรัง 

   ปรัชญาประจําโรงเรียน ความรู้ดี มีวินัย มีน้ําใจ พลานามัยสมบูรณ์ 
   คติพจน์ประจําโรงเรียน วิริเยน ทุก ฺขมจฺ เจติ (คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร) 
  

1.2  สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
1.3  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
1.4  เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
1.5  เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา โรงเรียนสวีวิทยา รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตบริการ ดังนี้  

ตําบลนาโพธิ์   หมู่ท่ี 1 - 8  ตําบลสวี หมู่ท่ี 1 - 4 
ตําบลปากแพรก  หมู่ท่ี 1 - 6  ตําบลทุ่งระยะ   หมู่ท่ี 3 
ตําบลครน    หมู่ท่ี 3   ตําบลท่าหิน    หมู่ท่ี 1 - 7, 9 - 10 
ตําบลวิสัยใต้    หมู่ท่ี 1 - 6, 8 - 10    
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2.  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1  ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

ชื่อ-สกุล  นายเกรียงศักด์ิ อัจกลับ  
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
ดํารงตําแหน่งในโรงเรียนสวีวิทยา ต้ังแต่ พ.ศ. 2562 

 

     2.2  รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

ชื่อ-สกุล  นายทนง ชีวะประไพ 
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหน่งในโรงเรียนสวีวิทยา ต้ังแต่ พ.ศ. 2563 

 

ชื่อ-สกุล  นายชาญชัย ผลอุบัติ 
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหน่งในโรงเรียนสวีวิทยา ต้ังแต่ พ.ศ. 2563 

 

ชื่อ-สกุล  นายกําพล ชุ่มจันทร์ 
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการชํานาญการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหน่งในโรงเรียนสวีวิทยา ต้ังแต่ พ.ศ. 2563 

 

ชื่อ-สกุล  นางสาวจุไรรัตน์ อ่อนมุข   
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการชํานาญการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. การบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหน่งในโรงเรียนสวีวิทยา ต้ังแต่ พ.ศ. 2563 

 

  2.3  ข้อมูลครูและบุคลากร  

ประเภทบุคลากร 
(ไม่นับผู้บริหารสถานศึกษา) 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
รวม 

ชาย หญิง 
สูงกว่า

ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี 
ข้าราชการครู 22 75 29 68 - 97 
ครูอัตราจ้าง 1 - - 1 - 1 
ลูกจ้างประจํา 3 - - 1 2 3 
เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน - 6 - 4 2 6 
นักการภารโรง/ยาม/แม่บ้าน/
พนักงานขับรถ/เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ  

4 7 - - 11 11 

รวม 30 88 29 74 15 118 
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปีการศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จํานวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

1 นางวไลภรณ์ นวลสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. 
ค.ม. 

สังคมศึกษา 
หลักสูตรและการสอน 

สังคมศึกษา  
ม.3 

3 คร้ัง  
15 ช่ัวโมง 

 

2 นายฉัตรชัย ยุวพันธ ์ ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.2 

2 คร้ัง  
9 ช่ัวโมง 

 

3 นางกาญจนี แก้ววจิิตร ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.4 

5 คร้ัง  
25 ช่ัวโมง 

 

4 นางพิกุล ด่านสวัสด์ิ ครูชํานาญการพิเศษ ศศ.บ. 
ศษ.ม 

ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 2, 6 

7 คร้ัง  
33 ช่ัวโมง 

 

5 นางพันธ์ทิพย ์ 
จิตร์ไพศาลศักด์ิ 

ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.1, 6 

5 คร้ัง  
21 ช่ัวโมง 

  

6 นางสายพิณ นุ้ยสุข ครูชํานาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.5 

3 คร้ัง  
10 ช่ัวโมง 

 

7 นางประนอม วรรณนิยม ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ม.2 

4 คร้ัง  
19 ช่ัวโมง 

 

8 นางอําพรรณ พรหมสวัสด์ิ ครูชํานาญการพิเศษ ศศ.บ. 
ค.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย  
ม.1, 6 

5 คร้ัง  
21 ช่ัวโมง 

 

9 นางสาวสมใจ ช่วงสม ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา  
ม.2, 6 

3 คร้ัง  
30 ช่ัวโมง 

 

10 นางสุกัญญา ศรีรัตนตาปี ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.4 

5 คร้ัง  
31 ช่ัวโมง 

 

11 นางปิยะนุช เมืองอุดม ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.1, 5 

41 คร้ัง  
257 ช่ัวโมง 

 

12 นางพัลลภา ขวัญพะงุ้น ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.6 

8 คร้ัง  
77 ช่ัวโมง 

 

13 นางพรรณี พรหมเจริญ ครูชํานาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.6 

7 คร้ัง  
33 ช่ัวโมง 

 

14 นายอนุวัตร ทองช่างเหล็ก ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.3 

10 คร้ัง  
112 ช่ัวโมง 

 

15 นางจุฑารัตน์ เจริญสุข ครูชํานาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2 

7 คร้ัง  
42 ช่ัวโมง 

 

16 นางสาวจตุพร ส้ินทุกข ์ ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ.  
ค.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์   
ม.5 

8 คร้ัง  
81 ช่ัวโมง 

 

17 นางปุณภัช ไพบูลย์ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 5 

9 คร้ัง  
51 ช่ัวโมง 

 

18 นางสาวพิมณภัทร  
ทนุโวหาร 

ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี) เคมี  
ม.4, 5, 6 

4 คร้ัง  
26 ช่ัวโมง 

 

19 นางมณีวรรณ วงค์ลาศ ครูชํานาญการพิเศษ ศศ.บ. 
ว.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การจัดการการส่ือสาร
ภาครัฐและเอกชน 

ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 4 

5 คร้ัง  
34 ช่ัวโมง 

 

20 นายสาธร บุญญกาศ ครูชํานาญการ ศศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา  
ม.2, 5 

2 คร้ัง  
10 ช่ัวโมง 

 

21 นายพิสิทธิ์ สุขขัง 
 

ครูชํานาญการ วท.บ. 
ศษ.ม. 

พืชศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา  

การงานอาชีพ 
ม.1, 2, 3, 5 

3 คร้ัง  
13 ช่ัวโมง 

 

22 นางพวงเพ็ญ ดําอุดม ครูชํานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ 
ม.3 

3 คร้ัง  
22 ช่ัวโมง 
 

 



4 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จํานวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

23 นางสาระกร กองยอด ครูชํานาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.1, 4 

9 คร้ัง  
48 ช่ัวโมง 

 

24 นางวนิตา เกตศิริวงศ์ ครูชํานาญการ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์   
ม.2 

9 คร้ัง  
76 ช่ัวโมง 

 

25 นายสมชาย แก้วนาค ครูชํานาญการ ค.บ. ดนตรี ดนตรี   
ม.1, 2, 3 

3 คร้ัง  
15 ช่ัวโมง 

 

26 นางเบญจพร อุชุภาพ ครูชํานาญการ ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์ 
ม.1, 2, 6 

6 คร้ัง  
45 ช่ัวโมง 

 

27 นางสาวยพุร ตักศิลา ครูชํานาญการ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์  
ม.3, 4 

4 คร้ัง  
50 ช่ัวโมง 

 

28 นางบงกช หีตนาคราม ครูชํานาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.5, 6 

4 คร้ัง  
16 ช่ัวโมง 

 

29 นายภูริพัฒน์ แก้วบุญจันทร์ ครูชํานาญการ ค.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา  
ม.4, 6 

23 คร้ัง  
75 ช่ัวโมง 

 

30 นายวิชยั ดีสมุทร ครูชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2, 6 

11 คร้ัง  
62 ช่ัวโมง 

 

31 นางสุพรรณนิการ์  
แก้วบุญจันทร์ 

ครูชํานาญการ ค.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา  
ม.5, 6 

26 คร้ัง  
87 ช่ัวโมง 

 

32 นางสาวสุขุมาภรณ์ กุณฑล ครูชํานาญการ ศษ.บ. 
ศษ.ม 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย  
ม.1, 4 

4 คร้ัง  
15 ช่ัวโมง 

 

33 นางสุรีย์พร รินสกุล ครูชํานาญการ วท.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ม.2, 5 

4 คร้ัง  
42 ช่ัวโมง 

 

34 นายจกัรพันธ ์เสนีย์ ครูชํานาญการ วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

พลศึกษา  
ม.1, 3, 4, 6 

3 คร้ัง  
30 ช่ัวโมง 

 

35 นายภัทรวิชช์ ปล้ืมใจ ครูชํานาญการ ค.บ 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.1, 3 

3 คร้ัง  
11 ช่ัวโมง 

 

36 นางเพ็ญสวัสด์ิ เทวบิน ครูชํานาญการ ค.ม. บรรณารักษ์ศาสตร์ บรรณารักษ์  
ม.1, 4 

5 คร้ัง  
70 ช่ัวโมง 

 

37 นายนาวิน โพธิ์ศรี ครูชํานาญการ ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา  

คณิตศาสตร์   
ม.3, 4 

5 คร้ัง  
57 ช่ัวโมง 

 

38 นายเอกลักษณ์ ศรีเปารยะ ครูชํานาญการ ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา  
ม.3 

4 คร้ัง  
36 ช่ัวโมง 

 

39 นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ ์ ครูชํานาญการ ค.บ. 
ค.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
บริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์  
ม.2, 4, 6 

6 คร้ัง  
32 ช่ัวโมง 

 

40 นายวรกร เกตุสถิตย์ ครูชํานาญการ ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

การสอนคณิตศาสตร์ 
การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.3, 6 

11 คร้ัง  
132 ช่ัวโมง 

 

41 นางสาวอรนันท์ สมแรง ครูชํานาญการ วท.บ. 
ศษ.ม. 

จิตวิทยา 
การบริหารการศึกษา 

แนะแนว  
ม.2, 5 

5 คร้ัง  
49 ช่ัวโมง 
 

 

42 นายคฑาวธุ บัวดิษ ครูชํานาญการ ศป.บ. 
ศษ.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป์ 
นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 

ศิลปะ   
ม.1, 2, 3 

5 คร้ัง  
47 ช่ัวโมง 

 

43 นางสาวเกตุวดี บุญเปีย ครูชํานาญการ ค.บ. 
ค.ม. 

ภาษาไทย 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย  
ม.4 

4 คร้ัง  
15 ช่ัวโมง 

 

44 นายกิตติพงศ์ พาหะมาก ครูชํานาญการ กศ.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์-เคมี 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ 
ม.4, 5, 6 

5 คร้ัง  
62 ช่ัวโมง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จํานวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

45 นางสาวเบญจวรรณ 
ทองขาว 

ครูชํานาญการ กศ.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์  
ม.4 

5 คร้ัง  
62 ช่ัวโมง 

 

46 นายอุดม หมุนนุ้ย ครูชํานาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์   
ม.1 

7 คร้ัง  
69 ช่ัวโมง 

 

47 นางศิโรรัตน์ เปรมไธสง 
 

ครูชํานาญการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 
ม.3, 4, 6 

11 คร้ัง  
173 ช่ัวโมง 

  

48 นางสาวปิยมาภรณ์  
รักษ์รอด 

ครู วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์  
ม.2, 6 

5 คร้ัง  
45 ช่ัวโมง 

 

49 นางสาวเนมิกา กังวานสุระ ครู กศ.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
หลักสูตรและการสอน 

วิทยาศาสตร์  
ม.4, 5 

3 คร้ัง  
16 ช่ัวโมง 

 

50 นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ ครู ศศ.บ. 
 
ค.ม. 

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
การบริหารการศึกษา  

สังคมศึกษา  
ม.3, 5 

4 คร้ัง  
17 ช่ัวโมง 

 

51 นางสาววรัญญา แดงสนิท ครู ค.บ. 
ค.ม. 

การสอนคณิตศาสตร์ 
วิธีวิทยาการวจิัย
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ม.1, 5 

8 คร้ัง  
53 ช่ัวโมง 

 

52 นางกัญฐนาถ นาคศิริ 
 

ครู ศศ.บ. ภาษาจีนศึกษา ภาษาจีน   
ม.1-6 

8 คร้ัง  
63 ช่ัวโมง 

 

53 นางสาวศศิธร   
จันทร์ประเสริฐ 

ครู ค.บ. 
 
ศษ.ม. 

จิตวิทยาเเละการ
เเนะเเนว 
การเเนะเเนวเเละการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

แนะแนว 
ม.3, 6 

4 คร้ัง  
32 ช่ัวโมง 

 

54 นางสาวธันยพัฒน์  
ธนะบวรเจริญ 

ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.3 

5 คร้ัง  
45 ช่ัวโมง 

 

55 นางสาวมาริสา มณีใส ครู วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.2, 5 

10 คร้ัง  
110 ช่ัวโมง 

 

56 นางสาวสุพรรณี ตระหง่าน ครู วศ.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
ม.1, 2, 4, 6 

10 คร้ัง  
134 ช่ัวโมง 

 

57 นายนัทธ ีเกตุอักษร ครู พธ.บ. เศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษา  
ม.4, 5 

3 คร้ัง  
29 ช่ัวโมง 

 

58 นางสาวจรัสศรี จิตริ ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.1, 3 

4 คร้ัง  
43 ช่ัวโมง 

 

59 นางนลินี สอนสวัสด์ิ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.1 

10 คร้ัง 
98 ช่ัวโมง 

 

60 นางสาวพรรณวิลาส  
อยู่ถาวร 

ครู ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.2, 6 

4 คร้ัง  
22 ช่ัวโมง 

 

61 นางมณีรัตน์ ศิริมาศ ครู ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษา 

ศิลปะ 
ม.3, 4 

4 คร้ัง  
24 ช่ัวโมง 

 

62 นายธนา เทพวารินทร์ ครู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 3, 5 

5 คร้ัง  
40 ช่ัวโมง 

 

63 นางสาวอรุณวดี นาคสวัสด์ิ ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.3, 4 

7 คร้ัง  
41 ช่ัวโมง 

 

64 นางสาวลักขณา ย่องเส้ง ครู ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.2, 4, 5 

6 คร้ัง  
15 ช่ัวโมง 

 

65 นางสาวอัจฉรา นุ่นชูผล ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 2, 4 

4 คร้ัง  
31 ช่ัวโมง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จํานวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

66 นางวรรณธิสา ตันติทัตต์ ครู วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล ฟิสิกส์  
ม.5, 6 

6 คร้ัง  
65 ช่ัวโมง 

 

67 นางสาวจิรารัตน์ ถิ่นนุกูล ครู กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว  
ม.1, 4 

3 คร้ัง  
31 ช่ัวโมง 

  

68 นางสาวนิภารัตน์  
รักษ์พรหม 

ครู กศ.บ. การวัดและประเมิน 
ทางการศึกษา  
คู่ศิลปะการแสดง 

นาฏศิลป ์ 
ม.1, 2, 3 

4 คร้ัง  
33 ช่ัวโมง 

 

69 นางภัสติญา  
มานะมโนรถ 

ครู วท.บ.  
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.3, 6 

10 คร้ัง  
112 ช่ัวโมง 

 

70 นางสาวพรรณธิรา  
ใจสมคม 

ครู ศศ.บ. 
บธ.ม. 

นิเทศศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 

สังคมศึกษา  
ม.3 

4 คร้ัง  
35 ช่ัวโมง 

 

71 นางสาวนันทพร เทียบทัน ครู วท.บ. 
วท.ม. 

เคมี 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พอลิเมอร์ 

วิทยาศาสตร์  
ม.1 

4 คร้ัง  
50 ช่ัวโมง 

 

72 นางสาวปรียาภรณ์  
ขวัญราช 

ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.3, 4 

5 คร้ัง  
15 ช่ัวโมง 

 

73 นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศิริ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2, 3, 4 

2 คร้ัง  
9 ช่ัวโมง 

 

74 นางสาวศริยา ยอดโรจน์ ครู ศป.บ. ศิลปะประยุกต์ ทัศนศิลป์  
ม.1, 2, 5 

3 คร้ัง  
21 ช่ัวโมง 

 

75 นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ์ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 3 

2 คร้ัง  
9 ช่ัวโมง 

 

76 นายพงศกร ยังสวัสด์ิ ครู วท.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.4 

10 คร้ัง  
137 ช่ัวโมง  

 

77 นายพงศักด์ิ สายแก้ว ครู กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา, 
พลศึกษา  
ม.1 

5 คร้ัง  
72 ช่ัวโมง 

 

78 นางสาวนรีรัตน์ เพชรโชติ ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.2 

10 คร้ัง  
49 ช่ัวโมง 

 

79 นางสาวสุพิชา บุญยกิจ ครู วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์  
ม.3 

8 คร้ัง  
121 ช่ัวโมง 

 

80 นางสาวอารีรัตน์ สุขจิตร ครู ศษ.บ. คหกรรม การงานอาชีพ 
ม.1, 2, 3 

9 คร้ัง  
63 ช่ัวโมง 

 

81 นางจิรฐา มาพะเนาว ์ ครู บธ.บ. 
ค.ม. 

บัญชี 
การบริหารการศึกษา 

การงานอาชีพ 
ม.2, 3 

11 คร้ัง  
128 ช่ัวโมง 

 

82 นางสาวกันยนา น้อยกําเนิด ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 3 

8 คร้ัง  
91 ช่ัวโมง 

 

83 นางสาวกิตติยากร  
เสนาการ 

ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2, 3 

8 คร้ัง  
51 ช่ัวโมง 

 

84 นางสาวปุณิการ์ บัวสุวรรณ ครู ศศ.บ. เอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ 

สังคมศึกษา  
ม.1, 6 

12 คร้ัง  
29 ช่ัวโมง 

 

85 นางสาวขวญัจิรา  
สวัสด์ิพงศ์พันธ ์

ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.2, 5 

11 คร้ัง  
140 ช่ัวโมง 

 

86 นางสาวพิมพ์มาศ  
เพ็ชรุพันธ ์

ครูผู้ช่วย วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
ม.1, 2, 4, 6 

14 คร้ัง  
188 ช่ัวโมง 

 

87 นางสาวจีราพร ครุชฉิม ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.2 

10 คร้ัง  
128 ช่ัวโมง 

 



7 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จํานวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

88 นายเกียรติภูม ิเทพวาที ครูผู้ช่วย ค.บ. ดนตรี ดนตรี 
ม.1, 2, 3, 4 

3 คร้ัง  
15 ช่ัวโมง 

 

89 นายบุญพิทกัษ์ รสสุคนธ ์ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
ม.1- 6 

6 คร้ัง  
39 ช่ัวโมง 

 

90 นางสาวปิยะนุช พะลัง ครูผู้ช่วย กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ 
ม.1 

3 คร้ัง  
13 ช่ัวโมง 

 

91 นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.1, 2 

6 คร้ัง  
87 ช่ัวโมง 

 

92 นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมณี ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.1, 6 

4 คร้ัง  
30 ช่ัวโมง 

 

93 นางสาวรัตติการณ์  
จันทร์แก้ว 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.2, 5 

6 คร้ัง  
34 ช่ัวโมง 

 

94 นางสาวสุดารัตน์ เสนสิงห์ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.1, 3 

3 คร้ัง  
8 ช่ัวโมง 

 

95 นางสาวใจพิเศษ วิเศษสิทธิ ์ ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.1, 2, 3 

6 คร้ัง  
23 ช่ัวโมง 

 

96 นายกฤษณจักร แต่งเล่ียน ครูผู้ช่วย ค.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ 
ม.3 

3 คร้ัง  
12 ช่ัวโมง 

 

97 นางสาวกนกวรรณ  
ล่ิมวนิชกุล 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.2, 5 

5 คร้ัง  
27 ช่ัวโมง 

 

 

ครูผู้สอน 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จํานวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

1 นายเสกสรร สมแสง ครูอัตราจ้าง ศป.บ.  ดนตรี ดนตรีไทย  
ม.1-4 

3 คร้ัง  
21 ช่ัวโมง 

จ้างด้วยเงิน
สถานศึกษา 

 

ตาราง แสดงกลุ่มวิชา/สาขาวิชา และภาระงานสอนเฉล่ีย (ข้อมูล ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563) 

ท่ี กลุ่มวิชา/สาขาวิชา 
จํานวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

1 การบริหารการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา) 5 9 
2 ภาษาไทย   13 20 
3 คณิตศาสตร์ 16 21 
4 วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์ 17 23 
5 สังคมศึกษาฯ 15 23 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 22 
7 ภาษาต่างประเทศ 16 22 
8 ศิลปะ 9 19 
9 การงานอาชีพ/บรรณารักษ์ 4 19 
10 แนะแนว 3 22 
 รวม 103 เฉล่ีย 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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3.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
  จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น 1,851 คน จําแนกตามระดับชั้นปีท่ีเปิดสอน 
  จําแนกตามเพศและระดับชั้น ดังนี้ 

ระดับช้ันเรียน 
จํานวน
ห้อง 

เพศ 
รวม เฉล่ียต่อห้อง 

ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 10 182 193 375 38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 10 173 208 381 38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 11 168 208 376 34 

รวมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 31 523 609 1,132  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 8 109 171 280 35 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 7 78 158 236 34 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 6 67 136 203 34 

รวมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 254 465 719  

รวมท้ังหมด 52 777 1,074 1,851  
 

 
 

หลักสูตรท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร ห้องเรียน รวม 

1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

1/1 
2/1 

3/1 - 3/2 

4 

2 Mini English Program (MEP) 1/2 
2/2 
3/3 

3 

3 ท่ัวไป 
 

1/3 - 1/10 
2/3 - 2/10 
3/4 - 3/11 

24 

รวม 31 

0

100

200

300

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

182 173 168

109
78 67

193 208 208
171 158 136 ชาย

หญิง
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร ห้องเรียน รวม 

1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

4/1 
5/1 
6/1 

3 

2 วิทย์ - คณิต 4/2 - 4/3 
5/2 
6/2 

4 

3 ศิลป์ - คณิต 4/4 
5/3 
6/3 

3 

4 ศิลป์ - ภาษาจีน 4/5 
5/4 
6/4 

3 

5 ศิลป์ - สังคม 4/6 - 4/8 
5/5 - 5/7 
6/5 - 6/6 

8 

รวม 21 

 
4.  ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
 1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 10 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 4 หลัง  
อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง 
 2. จํานวนห้องเรียนท้ังหมด 52 ห้องเรียน 
 3. มีห้องสมุด ขนาด 132 ตารางเมตร 
 4. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการ จํานวน 30 เครื่อง คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน 
การสอนจํานวน 150 เครื่อง มีการติดต้ังอินเทอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้าของนักเรียนทุกเครื่อง 
 5. ห้องสมุดดิจิตอล เปิดให้บริการค้นคว้า มีคอมพิวเตอร์ จํานวน 50 เครื่อง 

5. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 
การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 

กลุ่มงาน/หน่วยงาน จํานวน (บาท) ร้อยละ 

 

วิชาการ 7,961,329 63.63 

บริหาร 3,298,531 26.37 

รวมงบประมาณ 11,259,860  

งบกลาง 1,251,096 10.00 

รวมงบประมาณท้ังหมด 12,510,956  

63.63

26.37

10.00

วิชาการ บริหาร งบกลาง
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6.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนชานเมือง มีประชากรประมาณ 71,500 คน 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนตําบลนาโพธิ์ ชุมชนตําบลสวี ชุมชนตําบลปากแพรก ชุมชน
ตําบลท่าหิน ชุมชนตําบลวิสัยใต้ ชุมชนตําบลทุ่งระยะ ชุมชนตําบลครน อาชีพหลักของชุมชน คือ การค้าขาย
และเกษตรกรรม (ปาล์มน้ํามัน สวนยางพารา สวนผลไม้ และประมง) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ มโนราห์ หนังตะลุงฯ 

2. ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง ระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ 
การค้าขายและเกษตรกรรม เช่น ปาล์มน้ํามัน สวนยางพารา สวนผลไม้ และประมง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีประมาณ 2 แสนบาท จํานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 

3. โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน สถานศึกษาต้ังอยู่ในชุมชนชานเมืองท่ีมีประชากรประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีเขตบริการทางการศึกษาท่ีกว้างขวาง เป็นโอกาสท่ีจะนําเสนอผลงานของนักเรียน ครู 
ท่ีโดดเด่น และเป็นท่ียอมรับของสังคม สถานศึกษาต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดชุมชน วัด ป่าชายเลน
ท่ีเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
อย่างดี ประชากรในชุมชนภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ปัจจัยดังกล่าว
เอ้ือต่อการจัดทําหลักสูตรท้องถ่ินและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง 
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีเจตคติท่ีดี สร้างค่านิยมในการรักถ่ินเกิด แต่ยังมีนักเรียนท่ีออกกลางคัน นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า อาจเพราะนักเรียนขาดสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจการแก้ปัญหา อุปสรรค และวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา
ในการเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ผู้ปกครองไม่มีเวลา
ดูแลนักเรียนทําให้นักเรียนมีปัญหาด้านความประพฤติและด้านการเรียน ชุมชนของนักเรียนยังมีแหล่งอบายมุข
ค่อนข้างมาก ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครูไม่ได้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง การพัฒนา
ทีมงานและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนยังขาดข้อมูลสารสนเทศ 
ระบบการนิเทศติดตามและรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ โรงเรียนไม่ได้ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตาม
แผนท่ีวางไว้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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7.  การใช้แหล่งเรียนรู้  

7.1 แหล่งการเรียนรู้ภายใน 

ช่ือแหล่งเรียนรู้/ท่ีตั้ง 
สถิติการใช้จํานวนครั้ง/ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

1. ห้องสมุดโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
2. ห้องสมุดดิจิตอล ตลอดปีการศึกษา 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
4. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดปีการศึกษา 
5. ห้องภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดปีการศึกษา 
6. ห้องศาสตร์พระราชา ตลอดปีการศึกษา 
7. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
8. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 
9. ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ตลอดปีการศึกษา 
10. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
11. ห้องปฏิบัติการคหกรรม ตลอดปีการศึกษา 
12. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
13. สนามฟุตบอลหญ้าเทียมคิงเพาเวอร์ ตลอดปีการศึกษา 
14. ห้องนาฏศิลป์ ตลอดปีการศึกษา 
15. ห้องดนตรีไทย ตลอดปีการศึกษา 
16. ห้องธนาคารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
17. ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 
18. ระบบนิเวศในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
 

7.2 แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 

ช่ือแหล่งเรียนรู้/ท่ีตั้ง 
สถิติการใช้จํานวนครั้ง/ปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1. พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสว ีอําเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 1 1 1 1 1 
2. วัดโพธิเกษตร อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 1 1 1 1 1 
3. ห้องสมุดประชาชน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
4. สตาร์ไลท์ บีช รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 1 1 1 1 1 
5. ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา แก้มลิง หนองใหญ่ 
จังหวัดชุมพร 

1 1 1 1 1 1 

6. หาดทุ่งวัวแล่น อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 1 1 1 1 1 
7. หาดละแมรีสอร์ท อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 1 1 1 - - - 
8. ป่าชายเลน หมู่บ้านท้องตมใหญ่ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

- - - 1 1 1 

 n/a นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดปีการศึกษา 
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8.  ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
        8.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา โรงเรียนสวีวิทยา ได้รับ ประกาศนียบัตร เป็นสถานศึกษา 
ท่ีมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชน 
ท่ียึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โรงเรียนสวีวิทยา ได้รับ เกียรติบัตร มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2562 ประเภทคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลําดับท่ี 4 ของจังหวัดชุมพร 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชุมพร 

ผู้บริหาร นายทนง ชีวะประไพ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  
ได้รับ เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563  

สํานักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า ร่วมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

ครู นางจิรฐา มาพะเนาว์  นางศิโรรัตน์ เปรมไธสง 
นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม  นางสาวพิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ์ 
นางสาวลักขณา ย่องเส้ง  นางสาววรัญญา แดงสนิท 
นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช  นางสาวสุพรรณี ตระหง่าน 
นางสาวอรนันท์ สมแรง  นางสาวอัจฉรา นุ่นชูผล 
นายธนา เทพวารินทร์ และ นายนัทธี เกตุอักษร  
ได้รับ เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 

สํานักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า ร่วมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

นางสาวสมใจ ช่วงสม  นายภรูิพัฒน์ แก้วบุญจันทร์  
นางสุพรรณนิการ์ แก้วบุญจันทร์  นางจิรฐา มาพะเนาว์  
นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช  นางสาระกร กองยอด   
นางอําพรรณ พรหมสวัสด์ิ  นายบุญพิทักษ์ รสสุคนธ์ 
นางสาวกิตติยากร เสนาการ  นางเบญจพร อุชุภาพ และ
นางสาวนิภารัตน์ รักษ์พรหม  ได้รับ เกียรติบัตร ครูดี 
ของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 2563 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นายอนุวัตร ทองช่างเหล็ก ได้รับ เกียรติบัตร 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2563 ประเภทผู้สอน 

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 

นายเอกลักษณ์  ศรีเปารยะ ได้รับ เกียรติบัตร  
ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลท่ี 1 ชนิดกีฬา กรีฑา 
ประเภท วิ่งบาก 2,000 เมตร สถิติ 09.39.05 นาที  
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน  
ของกรมพลศึกษา  

กรมพลศึกษา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวสุพิชา บุญยกิจ  และ นางสาวปิยะนุช พะลัง 
ได้รับ เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน 
Science Project ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
ในงาน Southern EP/MEP open House 2020  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

นายเอกลักษณ์ ศรีเปารยะ ได้รับ โล่รางวัล ครูดีเด่นท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดชุมพร  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางเบญจพร อุชุภาพ และ นางสาวนิภารัตน์ รักษ์พรหม 
ได้รับ โล่รางวัล ครูดีเด่นท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์  
ศูนย์พัฒนาวิชาการนาฏศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2563 

นายสมชาย แก้วนาค ได้รับ โล่รางวัล ครูดีเด่นท่ีมีผลงาน
เชิงประจักษ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการดนตรีสากล  
ประจําปีการศึกษา 2563 

นายกิตติพงศ์ พาหะมาก ได้รับ โล่รางวัล ครูดีเด่น  
ศูนย์พัฒนาวิชาการหุ่นยนต์ ประจําปีการศึกษา 2563 

นางปุณภัช ไพบูลย์ และ นางกัญฐนาถ นาคศิริ ได้รับ  

โล่รางวัล ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ประจําปีการศึกษา 2563 

นางวรรณธิสา ตันติทัตต์ ได้รับ เกียรติบัตร ครูดีเด่น  
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา 2563 

นางนลินี สอนสวัสด์ิ ได้รับ เกียรติบัตร ครูดีเด่น  
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา 2563 

นางสาวธันยพัฒน์ ธนะบวรเจริญ และ 
นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ ได้รับ เกียรติบัตร ครูดีเด่น 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2563 

นางเพ็ญสวัสด์ิ เทวบิน ได้รับ เกียรติบัตร ครูดีเด่น  
ศูนย์พัฒนาวิชาการบรรณารักษ์และสารสนเทศ  
ประจําปีการศึกษา 2563 

นางเพ็ญสวัสด์ิ เทวบิน  นายภูริพัฒน์ แก้วบุญจันทร์ และ 
นางสุพรรณนิการ์ แก้วบุญจันทร์ ได้รับ เกียรติบัตร  
ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ประจําปีการศึกษา 2563 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

 นายกิตติพงศ์ พาหะมาก  นายบุญพิทักษ์ รสสุคนธ์ และ 
นายพงศกร ยังสวัสด์ิ ได้รับ เกียรติบัตร ครูต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอน ONLINE ภายใต้กิจกรรม “สพม.11 
ห่วงใย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19” 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางสาวพิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ์ ได้รับ เกียรติบัตร  
เป็นผู้ได้รับคัดเลือกผลงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู
ผู้ช่วยออนไลน์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11 ด้วยระบบ Google Classroom 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

นายกิตติพงศ์  พาหะมาก และ 
นางสาวเบญจวรรณ  ทองขาว ได้รับ เกียรติบัตร  
ครูผู้ควบคุมทีมหุ่นยนต์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ประเภทความคิดสร้างสรรค์อิสระ รายการ Siam 
Robot Programming Tournament ประจําปี  2563 

มูลนิธิ Blooming Juniper 
Foundation 

นักเรียน นางสาวศิริพร ตันสกุล นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา  
ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 12 ปีการศึกษา 2563 

มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ญาณวิทยา และ 
เด็กหญิงสุกัญญา ทองเขียว นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ได้รับทุนพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการส่วนพระองค์  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกีฬาเซปักตะกร้อ) ตัวแทน
จังหวัดชุมพร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ 
เขตการแข่งขันท่ี 8 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จังหวัดพังงา  
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 42 
คัดเลือกตัวแทนการแข่งขัน เขต 8  

กรมพลศึกษา  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกรีฑา) ได้รับรางวัล 
1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง 
การแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจําปี
การศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา  
(คลอง 6) จังหวัดปทุมธานี 

กรมพลศึกษา  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล 
การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทความคิดสร้างสรรค์อิสระ 
รายการ Siam Robot Programming Tournament 
ประจําปี  2563 

มูลนิธิ Blooming Juniper 
Foundation 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกรีฑา) ได้รับรางวัล 
1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง  
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 42 
คัดเลือกตัวแทนการแข่งขัน เขต 8 ณ สนามกีฬาสุระกุล 
จังหวัดภูเก็ต ท้ังนี้ นายศักรินทร์ ธารายศ ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทน เขต 8 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา รอบระดับประเทศ ประเภท  
วิ่ง 800 เมตร และวิ่ง 1,500 เมตร ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมพลศึกษา  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกีฬาฟุตบอล) ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ ระดับดิวิชั่น 2 การแข่งขัน Isuzu Steet Soccer 
อีซูซุสตรีทซอคเกอร์ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงแชมป์
ระดับภาคใต้ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม IKKIE ARENA  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

บริษัท อีซูซุมอเตอร์  
(ประเทศไทย) จํากัด 

เด็กชายจักรินทร์ ทองผึ้ง นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา   
ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศ อันดับท่ี 2 รางวัล
พระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 
TRANG FUN RUN ครั้งท่ี 3 ณ ถํ้าเขาช้างหาย  
ตําบลนาหม่ืนศรี อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง  

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน  
จังหวัดตรัง 

         
 8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ  
 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสําเร็จ/รางวัลท่ีได้รับ 
1 กิจกรรมจัดค่ายวิชาการและสอบ O-NET   

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสวีวิทยา ร่วมกับบริษัท 
เมดโค เอนเนอร์จี จัดโครงการ “เตรียมความพร้อม 
เติมความรู้ กับเมดโค เอนเนอร์จี ปี 2564”  
เพ่ือยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริม 
ความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล  

2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน
(ต้นกล้าสภานักเรียน)  
“ก่อการดี ต้นกล้าสภานักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา”  
ปีการศึกษา 2563  
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
จัดโดย งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสําเร็จ/รางวัลท่ีได้รับ 
3 กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  

ปีการศึกษา 2563  
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 
4 
 
 
 
 

 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการอ่าน 
ด้วยระบบดิจิทัล 4.0  
จัดโดย งานห้องสมุด 

 
5 กิจกรรม มอบทุนการศึกษา 

ตามโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดโดย งานแนะแนว 
 
 
  

6 กิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา YC 
ตามโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดโดย งานแนะแนว 
 
 
  

7 กิจกรรม แนะแนวและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ตามโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดโดย งานแนะแนว 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสําเร็จ/รางวัลท่ีได้รับ 
8 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมสําคัญ 

ของเจ้าของภาษา Christmas Day 
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
  

9 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมสําคัญของจีน 
(วันตรุษจีน) 
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
  

10 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
  

11 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 
(ค่ายภาษาวัฒนธรรมจีน) 
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
  

12 กิจกรรมค่ายฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
“ค่าย esc smart child 2021” 
จัดโดย โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  



18 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสําเร็จ/รางวัลท่ีได้รับ 
13 กิจกรรม MEP Camp และ MEP จิตอาสา 

จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและจิตอาสา MEP 
Camp & MEP Volunteers โครงการห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program (MEP) โรงเรียนสววีิทยา 
จัดโดย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน MEP 

 
14 กิจกรรมห้ิวป่ินโตไปวัด 

ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 
15 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  

ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 
16 กิจกรรม ค่ายวงโยธวาทิต 

ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 

จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 
17 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ์  

ยุวประชาสัมพันธ์ ครั้งท่ี 6 
ตามโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์
ชุมชน 
จัดโดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวีวิทยา 
 

 



19 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสําเร็จ/รางวัลท่ีได้รับ 
18 การแข่งขันการแข่งขัน Isuzu Steet Soccer อีซูซุ

สตรีทซอคเกอร์ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงแชมป์
ระดับภาคใต้ ทีมฟุตบอลโรงเรียนสวีวิทยา ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับดิวิชั่น 2  
หน่วยงาน บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
กิจกรรม กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

19 การแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนประจําปี
การศึกษา 2563 นักกรีฑาสวีวิทยา ได้รับรางวัล  
1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง 
หน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กิจกรรม กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
20 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 42 

รอบคัดเลือกตัวแทนการแข่งขัน เขต 8 นักเรียน
โรงเรียนสวีวิทยา (นักกีฬาเซปักตะกร้อ) ตัวแทน
จังหวัดชุมพร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเขตการแข่งขันท่ี 8  
หน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กิจกรรม กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

21 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 42 
รอบคัดเลือกตัวแทนการแข่งขัน เขต 8 นักเรียน
โรงเรียนสวีวิทยา (นักกรีฑา) ได้รับรางวัล  
1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง 
โดยนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ต่อระดับประเทศ 
หน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กิจกรรม กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

9.  คุณภาพของผู้เรียนระดับสถานศึกษา 
9.1  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ (ระดับ 2 ข้ึนไป) 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับช้ัน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 

วิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลการเรียนเฉลี่ย 

เพ่ิมขึ้น ลดลง 
ผลการเรียนเฉลี่ย ผลการเรียนเฉลี่ย เพ่ิมขึ้น - ลดลง 

วิทยาศาสตร ์ฯ 2.61 2.90 0.29 � 

คณิตศาสตร ์ 2.35 2.31 -0.04 � 

ภาษาไทย 2.33 2.23 -0.10   � 

ภาษาต่างประเทศ 2.37 2.47 0.10 �   
สังคมศึกษา ฯ 3.04 3.08 0.04 � 

ศิลปะ 3.21 3.25 0.04 �   
สุขศึกษาและพลศึกษา 3.47 3.38 -0.09   � 

การงานอาชีพ  3.04 3.10 0.06 � 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ (ระดับ 2 ข้ึนไป) 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับช้ัน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 

วิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลการเรียนเฉลี่ย 

เพ่ิมขึ้น ลดลง 
ผลการเรียนเฉลี่ย ผลการเรียนเฉลี่ย เพ่ิมขึ้น - ลดลง 

วิทยาศาสตร ์ฯ 2.72 2.74 0.02 �   
คณิตศาสตร ์ 2.28 2.51 0.23 � 

 
ภาษาไทย 2.37 2.56 0.19 � 

 
ภาษาต่างประเทศ 2.33 2.54 0.21 � 

 
สังคมศึกษา ฯ 3.11 3.03 -0.08 

 
� 

ศิลปะ 3.18 3.07 -0.11 
 

� 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3.52 3.48 -0.04 
 

� 

การงานอาชีพ  3.25 3.30 0.05 � 
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9.2  ข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินระดบั ด ีข้ึนไป  (เฉลีย่ร้อยละ 97.50) 
 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

 
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินระดบั ด ีข้ึนไป  (เฉลีย่ร้อยละ 98.53) 
 

9.3  ข้อมูลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

 
 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมผีลการประเมินระดบั ด ีข้ึนไป  (เฉลีย่ร้อยละ 92.73) 
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ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

 
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินระดบั ด ีข้ึนไป  (เฉลีย่ร้อยละ 94.15) 
 
9.4  ข้อมูลสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

    
    ร้อยละของผู้เรยีนท่ีมีผลการประเมินระดับ ด ีข้ึนไป (เฉลี่ยร้อยละ 84.31) 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

 
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินระดบั ด ีข้ึนไป (เฉลี่ยร้อยละ 96.57) 
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10.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ตารางคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 52.56 31.77 23.78 29.54 

ขนาดโรงเรียน 53.60 33.57 24.16 29.31 

ท่ีตั้งโรงเรียน 56.02 32.16 23.95 29.33 

จังหวัด 57.36 33.92 26.30 30.16 

สังกัด 55.18 34.14 25.82 30.17 

ภาค 53.07 33.61 25.04 29.46 

ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 
 

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ระดับโรงเรียน) ประจําปีการศึกษา 2561 – 2563 
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ตารางคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 45.90 35.95 25.68 24.85 31.73 

ขนาดโรงเรียน 41.89 34.65 26.89 23.12 30.66 

ท่ีตั้งโรงเรียน 42.23 34.61 24.83 22.28 30.42 

จังหวัด 45.90 36.52 28.06 25.82 32.94 

สังกัด 45.22 36.32 29.73 26.33 33.04 

ภาค 42.52 34.72 27.86 24.61 31.42 

ประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 
 

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ระดับโรงเรียน) ประจําปีการศึกษา 2561 – 2563 
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11. ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก สมศ. (รอบสาม) 
โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. (ปีท่ีรับการประเมิน พ.ศ. 2555) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รอบสาม) 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
น้ําหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน    
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.65 ดีมาก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.64 ดีมาก 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.20 ดีมาก 
4. ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 10.00 9.35 ดีมาก 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.90 พอใช้ 
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.94 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
11. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 พอใช้ 

คะแนนรวม 100.00 87.68 ดี 
 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป   � ใช่    � ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีข้ึนไป 10 ตัวบ่งชี้จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งชี ้ � ใช่    � ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  � ใช่  � ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
� สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา � ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

จุดเด่นท่ีประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ขยัน อดทนในการ

ทํางาน มองโลกในแง่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม 
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- ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มุ่งม่ันอุทิศตนแสวงหา
ความรู้ เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

- ผู้บริหารมีความเป็นผู้นําสูง โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
เน้นบริหารแบบมีส่วนร่วม มีระบบติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียน 

- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ 
- สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี อํานวยความสะดวก มีเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ท่ีมีความ

พร้อม สามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นของสถานศึกษา 

ตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียน 

สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา 

- การขาดความเป็นระเบียบวินัย การมีน้ําใจ และความรับผิดชอบ ของนักเรียน 
- นักเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง ขาดการคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในการค้นคว้า

หาความรู้เก่ียวกับข้อมูลทางด้านการเรียน 
- การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีต่ํา และน้อยกว่าเกณฑ์ 
- ขาดการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการทําผลงานวิชาการ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

และการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู 
- ขาดการพัฒนาการส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของแหล่งศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน วัฒนธรรมท่ีดีงามอย่างต่อเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
- การส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ และมีน้ําใจ 
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และคิดสร้างสรรค์ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- การสืบค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนาตนเองเก่ียวกับการทําผลงานวิชาการ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และ

การทําวิจัยในชั้นเรียนของครู 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- การส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก และเห็นความสําคัญของภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
แนวทางการพัฒนา 
- ควรพัฒนาระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ของนักเรียนโดยให้ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์

ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
- ควรพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และคิดสร้างสรรค์ โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

กับปัญหา แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานแปลกใหม่ท่ีคิดข้ึนได้
อย่างชัดเจน และนําเสนอ 

- ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว รู้จักเลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และคุ้มค่า 

- ควรมีแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการนิเทศ
ติดตามประเมินการดําเนินงานตามกิจกรรม และระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนงาน โครงการ ครบถ้วน มีการนําผล
การประเมินไปพัฒนา และปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

- สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศึกษาวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนา และดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลไป
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

- สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย และน้ําใจในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา บุคลากร ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีสถานศึกษากําหนด มีการกํากับติดตาม และนิเทศอย่างสมํ่าเสมอ มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

- สถานศึกษาควรจัดโครงการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย ในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา บุคลากร ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีสถานศึกษากําหนด มีการกํากับติดตาม และนิเทศอย่างสมํ่าเสมอ มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคณุภาพภายนอก 
1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรม

ส่งเสริม การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการอ่าน จากการฟัง การรับฟังข่าวสารการเรียนรู้จากสื่อโทรทัศน์ 
การสืบค้นหาจาก Internet การวิเคราะห์เนื้อหาสาระจากการอ่าน การฟัง การประชุมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น การสรุปบันทึกและการนําเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเขียน การแจ้งเรื่องหน้าชั้นเรียน แจ้งในท่ี
ประชุม การจัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมความถนัดความสนใจเช่น  กิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
หรืออาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ควรฝึกให้มีการคิดวิเคราะห์ ฝึกการต้ังคําถาม คิดไตร่ตรอง การตอบ
อย่างมีเหตุผล มีวิจารณญาณในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทดลองวิทยาศาสตร์ การแสดงบทบาทสมมติ 
การเล่านิทานตามจินตนาการ เป็นต้น การพูดแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอย่างมีเหตุผล รวมท้ังฝึกการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย 

2) ครูควรใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มากท่ีสุด 
โดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบครอบคลุมเป็น
ปัจจุบันสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพ การใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง    
มีการบันทึกผลเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอนหลังการใช้ การวัดประเมินผลตามสภาพจริง มีการจัดเก็บวิเคราะห์
ข้อมูลจากการประเมินนําไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

3) ผู้บริหารควรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นวิชาชีพสูงข้ึนด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างชัดเจน
ด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่องทุกคนสามารถเขียนแผนงาน / โครงการและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

� ควรมีระบบกลไกในการตรวจสอบปฏิบัติงานตามแผนและการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนและ
ควรมีการจัดระเบียบ  ควรจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องครบวงจร PDCA   

� ควรดําเนินการพัฒนาหลักสูตร โดยให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้หลักสูตร
มากข้ึนและควรให้ครูบันทึกปัญหาการใช้แผนการเรียนการสอนไว้ในบันทึกหลังสอนในแต่ละแผนการสอนว่ามี
ปัญหาอะไรบ้าง เม่ือจบสาระหรือจบปีการศึกษาแล้วจึงสังเคราะห์ปัญหาการใช้แผนท้ังหมด ปรับปรุงพัฒนา
แผนการสอนท้ังหมดคือ ปรับปรุง เนื้อหาสาระ ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ ซ่ึงจะ
นําไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรโดยรวมต่อไป 

� ควรจัดให้มีการประชุมกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้งควรจัดให้มี 
แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่แผนปฏิบัติประจําปีของ
โรงเรียนและควรรวบรวมระเบียบข้อปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินองค์กรชุมชนท่ีมีในโรงเรียน เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น เพ่ือ
เผยแพร่ให้ทุกคนทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตรงกัน 



ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 

 วิสัยทัศน์  (Vision)  
 ความรู้ดีมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

พันธกิจ (Mission)    
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี 

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ครูมืออาชีพ 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมาย  (Goal) 
1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ และมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี 
2.  ผู้เรียนมีความรู้และคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการทํางาน 
3.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีสมรรถนะตรงตามสายงาน 

มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเน้นกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

5.  โรงเรียนเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน และยึดหลักธรรมาภิบาล 

6.  โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการวิจัย เพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
8.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม และระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
 

2. อัตลักษณ์ 
 รักการอ่าน 
 

3. เอกลักษณ์ 
มารยาทดี  มีสัมมาคารวะ 
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4. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

5. งาน/โครงการ/กิจกรรม  

โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนและส่งเสริมความ
เป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 1 เรียนดมีีรางวัล 
กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริม 
ในคาบว่างทุกระดับช้ัน 
กิจกรรมท่ี 3 จัดค่ายวิชาการ  
ม.3, ม.6 และ 
สอบ O-NET ม.3, ม.6 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาหลักสตูร
และการจัดการเรยีนการสอน 
กิจกรรมท่ี 5 ประชุม อบรม 
สัมมนาด้านวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการวิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาการจัด  
การเรยีนการสอนและ 
สํานักงานบริหารวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 9 เปิดรั้วโรงเรยีน 
เยือนสวีวิทยา (Open house) 
กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนวิชาการศึกษา 
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 
กิจกรรมท่ี 11 การพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 12 การเตรียม 
ความพร้อมและรับการประเมิน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 13 งานรับนักเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีระดับผลการเรียน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายวิชา 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้พ่ิมข้ึน  
3. เพ่ือส่งเสรมิให้ครูแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง และมุ่งมั่นอุทิศตนในการ
สอน พัฒนานักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ท่ีผ่านค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  
5. เพ่ือให้นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
เต็มศักยภาพตามมาตรฐานระดับ
สากล 
6. เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถทางวิชาการศิลปะ 
การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ 
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรยีนรู้ 
ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
และเผยแพรผ่ลงานท่ีศึกษาค้นคว้า
ตามความสนใจของตนเอง และ
ผลงานของนักเรียนและครูท่ีมี
ความเป็นเลิศท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ี
และระดับชาติ ให้ปรากฏแก่
สาธารณชน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนแตล่ะ 
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนร้อยละ 50 มีผล
การทดสอบระดับชาติสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
4. นักเรียนและครูทุกคนเข้า
ร่วมเผยแพร่ผลงานของตนเอง
ในเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้
ปรากฏแก่สาธารณชน  
5. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 100 ได้รับ
ความรู้เก่ียวกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
6. ครูจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ให้มีความรู้และ
คุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล ร้อยละ 87 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนา 
การเรียนการสอน การส่งเสริม
สนับสนุนการเรยีนการสอน
จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
สูงข้ึน 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน
ระดับสากล 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.1 
ประเด็นท่ี 2.2 
ประเด็นท่ี 2.3 
ประเด็นท่ี 2.4 
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.3 
ประเด็นท่ี 3.4 
ประเด็นท่ี 3.5 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

 8. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนเข้าสู่การประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
10. เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
สู่มาตรฐานสากล 

3. นักเรียนเกิดการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 
ตามศักยภาพของตนเอง 
4. นักเรียนและครูมคีวาม
ภาคภูมิใจและตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 
5. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
6. โรงเรียนมคีวามพร้อมใน
การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

  2 โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนวัดผล 
กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนงาน
ทะเบียนวัดผล 
กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงระบบ 
ปฏิบัติการทะเบียนดิจิทัล 
กิจกรรมท่ี 3 อบรม 
เชิงปฏิบัติการยกระดับทักษะ
การใช้เทคโนโลยี เพ่ือการวัด
และประเมินผลทางการศึกษา 

 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมรีะบบ 
การบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ บูรณาการและบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับเครือข่าย 
ทุกภาคส่วน 
2. เพ่ือให้บริการ เผยแพร่และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรยีนและองค์กร 
ท่ีเก่ียวกับการจัดและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรยีน         

 

เชิงปริมาณ 
1. มีห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง 
มีวัสด-ุอุปกรณ์และครภุัณฑ์ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
ใช้อย่างเพียงพอ 
2. นักเรียนร้อยละ 100  
ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน
และดํารงตนได้อย่างสง่างาม  
เชิงคุณภาพ 
1. มีการจัดเก็บระบบข้อมลู 
สารสนเทศเป็นระบบและ
ปลอดภัย 
2. มีวัสดุ อุปกรณ์และ
ครุภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
และทันต่อการใช้งานและ
เป็นท่ีประทับใจต่อผู้มารับ
บริการ 
3. นักเรียนรักสถานศึกษา
และพร้อมท่ีจะรักษาเกียรติ
แห่งความเป็นสถาบันด้วย
ความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 2) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.5 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมท่ี 1 วันสวนสนาม 
ยุวกาชาดเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมท่ี 2 วันยุวกาชาด 
จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ 
 

1. เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้
ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
2. เพ่ือฝึกภาวะผู้นําให้แก่นักเรยีน 
กล้าคิดกล้าทํา และกล้าแสดงออก
ในสิ่งท่ีถูกต้อง   
 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ร้อยละ100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามความสนใจ 
2. ครู (กิจกรรมบังคับ) 
ร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรม 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3 วันสมเดจ็ 
พระมหาธีรราชเจ้า  
(25 พฤศจิกายน ของทุกปี) 
กิจกรรมท่ี 4 ลดเวลาเรยีน 
เพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสรมิกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนไดรู้้จักบําเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและ
ส่วนรวม เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรม และอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเห็นคุณค่า 
ของตัวเอง มีระเบียบ วินัย  
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีทักษะในการ
จัดการ การทํางาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็น
อย่างดี 
3. นักเรียนมีจติสํานึก       
จิตอาสา และปฏิบัติตาม
วิถีทางประชาธิปไตย 
4. นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
เป็นคนดี และ 
มีความสุขด้วยกิจกรรม 

4 โครงการค่ายพักแรมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม 
การเดินทางไกลและอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม 
การเดินทางไกลและอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม 
การเดินทางไกลและอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม 
การเดินทางไกลและอยู่ค่าย 
พักแรมเนตรนารสีามญัรุ่นใหญ ่
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม 
การเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม 
การเข้าค่ายพักแรม 
ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรม 
การเข้าค่ายกลางวัน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม 
การเข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร  

1. เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้
ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
2. เพ่ือฝึกภาวะผู้นําให้แก่นักเรยีน 
กล้าคิดกล้าทํา และกล้าแสดงออก
ในสิ่งท่ีถูกต้อง   
3. เพ่ือให้นักเรียนไดรู้้จักบําเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและ
ส่วนรวม เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรม และอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามความสนใจ  
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีทักษะในการ
จัดการ การทํางาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็น
อย่างดี 
3. นักเรียนมีจติสํานึก  
จิตอาสา และปฏิบัติตาม
วิถีทางประชาธิปไตย 
4. นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
เป็นคนดี และมีความสุขด้วย
กิจกรรม 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

5 โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิต
การอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือหนังสือ
สิ่งพิมพ์ห้องสมุด 
กิจกรรมท่ี 2 บริหารงาน
ห้องสมุดและจัดบรรยากาศ 
แหล่งเรียนรู ้
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 
 

1. เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรียนมีนิสยั 
รักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 
ของห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
ท่ีเอ้ือต่อการอ่านของนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน 
3. เพ่ือบูรณาการการอ่านกับการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร 
4. เพ่ือส่งเสรมิ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
นักเรียน ครู ท่ีมผีลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ รวมถึงชุมชนท่ีมีส่วน
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและการ
ดําเนินงานของห้องสมุด 
 

เชิงปริมาณ     
1. ครู และนักเรียน มีนิสัย 
รักการอ่าน สนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ท้ังใน
และนอกโรงเรียนร้อยละ 95 
2. ครู นักเรียน และชุมชน 
สนใจแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอก
โรงเรียนอย่างคุ้มค่าร้อยละ 95 
3. นักเรียน ร้อยละ 90 ได้รับ
เกียรติบัตรและของรางวัล
จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในการศึกษาค้นคว้า 
เชิงคุณภาพ      
1. นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน
และศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองได้เพ่ิมข้ึน 
2. ครู นักเรียน และชุมชน
เข้าใช้บริการห้องสมดุเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
3. นักเรียนอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียนบันทึกสรุปสาระสําคัญ
ของการอ่านได้มากข้ึน 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ และครภุัณฑ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสรมิทักษะ
วิชาการ 
กิจกรรมท่ี 3 สัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุง 
ซ่อมแซมห้องเรยีนปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์
 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ์
2. เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรียน 
มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร ์
3. เพ่ือส่งเสรมิการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ในการแก้ปัญหา 
4. เพ่ือให้ครูมีสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตรเ์พียงพอและ
หลากหลาย 
5. เพ่ือส่งเสรมิให้ครูเปลี่ยนบทบาท
ของตนเองจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” และพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ์
ท่ีหลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ร้อยละ 100 
2. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.3 
ประเด็นท่ี 3.4 
ประเด็นท่ี 3.5 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

7 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมท่ี 1 ค่ายฝึกปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  
และเทคโนโลย ี
กิจกรรมท่ี 2 หนังสือเสริมทักษะ 
กิจกรรมท่ี 3 สานสัมพันธ์ 
พ่ีน้อง พว. 
กิจกรรมท่ี 4 สร้างห้องเรียน
สะเต็มศึกษา  
(STEM EDUCATION ROOM) 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ์
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ 
ท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือส่งเสรมิการใช้เทคโนโลย ี
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
4. เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรียน 
มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร ์
5. เพ่ือส่งเสรมิให้ผู้เรียนท่ีมี
ศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวที 
การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
6. เพ่ือส่งเสรมิให้ครูเปลี่ยนบทบาท
ของตนเองจาก “ครูผู้สอน” เป็น  
“Coach” และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ์
ท่ีหลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนสวีวิทยา จํานวน 
231 คน 
2. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จํานวน  
19 คน และครูกลุม่สาระ
คณิตศาสตร์ จํานวน 15 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.3 
ประเด็นท่ี 3.4 
ประเด็นท่ี 3.5 

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่ออุปกรณ์
การเรยีนการสอนคณติศาสตร ์
กิจกรรมท่ี 2 เก่งคณิต  
คิดเลขเร็ว 
กิจกรรมท่ี 3 แข่งขัน
คณิตศาสตร์สญัจร 
กิจกรรมท่ี 4 ค่ายอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ์
กิจกรรมท่ี 5  พัฒนาและ
ปรับปรุงห้องสมดุดิจติอล 
(ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ) 
 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณติศาสตร์ให้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5  
2. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีได้ 0, ร, 
มส., มผ. ไม่เกินร้อยละ 2  
3. เพ่ือพัฒนาการผลการทดสอบ
วัดความรูร้ะดับชาติ (O - Net) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ให้สูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และจํานวน
นักเรียนมีความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึน 
4. เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักใฝ่หา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า มีทักษะ 
ในการคิด วิเคราะห์ เป็นรูปธรรม
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีเหตุมผีล 
มุ่งมั่นในการทํางาน มีสตปัิญญา 
ในการบูรณาการเพ่ิมข้ึน 
5. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน 
เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม ใฝ่รู ้
ใฝ่เรียน มีความเป็นประชาธิปไตย 
มีเหตผุล รู้จักเสียสละและรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 

เชิงปริมาณ      
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ให้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 
2. จํานวนนักเรียนท่ีได้ 0, ร, 
มส ไม่เกินร้อยละ 2  
3. ผลการทดสอบ O-Net ม.3, 
ม.6 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3  
4. ครูร้อยละ 100 ได้รับ 
การพัฒนาทีมงานและชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) และครูทุกคนมี
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
เชิงคุณภาพ     
1. นักเรียนมีความรู ้ความ
เข้าใจ มีกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และ
มีกระบวนการทํางานเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนเป็นผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม ใฝรู่้ใฝ่เรียน  
มีความเป็นประชาธิปไตย  
มีเหตผุล รู้จักเสียสละและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 5) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.4 
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6. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
ในการดําเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียรมุ่งมั่นในการทํางาน  
มีสติปัญญาในการบูรณาการ  
การคิดวิเคราะห์เพ่ิมข้ึน 
7. เพ่ือส่งเสรมิพัฒนาคร ู
ให้ได้รับการพัฒนาทีมงาน 
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) และครูทุกคน 
มีแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  

 

9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมท่ี 1 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมสาํคัญของเจ้าของ
ภาษา (Christmas Day) 
กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสรมิการ
เรียนรู้วัฒนธรรมสําคัญของจีน 
(วันตรุษจีน – อบรมภาษาและ
วัฒนธรรมจีน) 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ (English Camp) 
กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสรมิการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(English Outdoor) 
กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสรมิการใช้
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
(ค่ายภาษาวัฒนธรรมจีน) 
กิจกรรมท่ี 7 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน
ติวภาษาจีน PAT 7.4  
กิจกรรมท่ี 8 การแข่งขันทักษะ
ภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมท่ี 9 การแข่งขันทักษะ
ภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
ใช้ภาษาจีน 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิค่าเฉลี่ย
รวมวิชาภาษาอังกฤษให้เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 และลดจํานวน
นักเรียนท่ีได้ผลการเรียน 0, ร, มส. 
ให้ได้ไม่เกินร้อยละ 2 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  
O-net ม.3 และม.6 ให้เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 รวมถึงมีจํานวน 
นักเรียนสอบผ่านค่าเฉลี่ยในระดับ 
ประเทศเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารได้ค่อนข้างดี ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมสาํคัญต่างๆ ของเจ้าของ
ภาษาและสามารถใช้เทคโนโลย ี
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
4. เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาจีน 
ในการสื่อสารได้ค่อนข้างด ีได้
เรียนรู้วัฒนธรรมสําคัญต่างๆ  
ของเจ้าของภาษาและสามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
5. เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรียน 
มีคุณธรรมด้านการเสียสละ อดทน 
มีระเบียบวินัย และใฝ่หาความรู ้
6. เพ่ือส่งเสรมิให้ครูทุกคน 
มีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID 
Plan) และไดร้ับการพัฒนา 
ทักษะและชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ (PLC) 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนและผลคะแนน 
O - net มีผลสูงข้ึน 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.4 
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10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
MEP 
กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสรมิและ
พัฒนาครู 
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสรมิและ
พัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อ 
กิจกรรมท่ี 4 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
(ปรับพ้ืนฐาน) 
กิจกรรมท่ี 5 การประชุม 
ผู้ปกครอง Classroom Meeting 
กิจกรรมท่ี 6  
Open Classroom 
กิจกรรมท่ี 7 MEP Camp  
กิจกรรมท่ี 8 MEP จิตอาสา 
กิจกรรมท่ี 9 การแข่งทักษะ 
MEP ภาคใต้  
กิจกรรมท่ี 10 สอบวัดความรู้ 
CEFR  
กิจกรรมท่ี 11 เรียนพิเศษ
เสรมิวันเสารส์ําหรับห้องเรียน 
MEP 
 
 
  

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่ว 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสอบผ่าน
การวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ 
(CEFR)  
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลศิ
มีศักยภาพในเวทีการแข่งขันระดับ 
ประเทศ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนห้องเรียน MEP 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จํานวน 1 ห้องเรียน  
2. นักเรียนห้องเรียน MEP 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จํานวน 1 ห้องเรียน 
3. นักเรียนห้องเรียน MEP 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จํานวน 1 ห้องเรียน  
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนในโครงการไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษครบท้ัง 4 ด้าน 
คือ การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน          
2. นักเรียนในโครงการ 
เป็นผู้มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 
2 ภาษา มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
มีศักยภาพในการแข่งขัน
ระดับประเทศและมีทักษะ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
แสวงหาความรูไ้ด้อยา่ง 
ชาญฉลาดและรับผดิชอบ 
ต่อสังคมเพ่ือก้าวสู่ความเป็น
พลโลก (World Citizen) 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 5) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.4 

11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย 
กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภู่
เชิดชูกวีศิลป์ 
กิจกรรมท่ี 2 สืบสานอ่าน
หนังสือพ่อ 
กิจกรรมท่ี 3 ภาษาพาเพลิน 
กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนท่ีอ่านและเขียนไม่คล่อง 
กิจกรรมท่ี 5 เอ้ือนไพเราะ
เสนาะทํานอง 
กิจกรรมท่ี 6 ภาษาไทยสัญจร 
 

1. เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยทุกระดับช้ัน 
ให้สูงข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
2. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O - NET) ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดบั 
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3. เพ่ือส่งเสรมิให้ผู้เรียนมคุีณธรรม  
จริยธรรม  มีความภูมิใจและสํานึก
รักความเป็นไทย การใฝ่หาความรู ้
และใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาไทยเฉลี่ยสูงข้ึนร้อยละ 5 
2. นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  
มีผลการทดสอบทาการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ผล
การเรยีน 0, ร, มส และ มผ 
ไม่เกินร้อยละ 2 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
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กิจกรรมท่ี 7 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียน 
การสอนวิชาภาษาไทย 
 

4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรยีนรู ้
ได้เท่าเทียมกัน 
5. เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาครูใน 
กลุ่มสาระฯ ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง  โดยการทํา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)  
และการพัฒนาทีมงานและชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
6. เพ่ือผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ทุกระดับช้ัน 
7. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีได้ผล
การเรยีน 0, ร ,มส และ มผ  
ไม่เกินร้อยละ 2  
 

4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 
100 จัดทําแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN)  
การพัฒนาทีมงานและชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  และมีการผลติสื่อ 
นวัตกรรมการสอนเพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยให้สูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผูส้อนกลุม่สาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทยทุกคน 
ได้รับการพัฒนาตนเอง โดย
การทําแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN)  
การพัฒนาทีมงานและชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) และมีการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมการสอนเพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยให้สูงข้ึน 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทยใน
ระดับดีข้ึนไป 
3. นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ด้านการอ่าน และเขียนไม่คล่อง 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่าง
จริงจังและต่อเน่ืองจนสามารถ
อ่านและเขียนสื่อสารได ้

ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.3 
ประเด็นท่ี 3.4 
ประเด็นท่ี 3.5 

12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวัน
อาเซียน 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
พระพุทธศาสนา 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสืบสาน
ตํานานวัดพระบรมธาตุสวี 

1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาให้สูงข้ึนจากปีท่ีแล้ว 
อย่างน้อยร้อยละ 5 และลดจํานวน
นักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินผล  
(0, ร, มส, มผ.) หรือไมเ่กินร้อยละ 2 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะ
สําคัญตามหลักสตูรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาสากล 

เชิงปริมาณ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมสูงข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 
2. พัฒนาการจากการสอบ
วัดผลระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
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มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาแหล่ง
เรียนรูห้้องพิพิธภัณฑ์และห้อง 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมพัฒนา
สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาฯ 
กิจกรรมท่ี 6 บูรณาการเรยีนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมท่ี 7 อบรมมารยาทไทย  
กิจกรรมท่ี 8 จัดนิทรรศการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
และบูรณาการสู่ชุมชน 
กิจกรรมท่ี 9 ห้ิวป่ินโตเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมท่ี 10 สอบธรรมศึกษา 
 

3. เพ่ือพัฒนาครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้มีการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคณุภาพ ครูทุกคน
ได้รับการพัฒนาทีมงานและชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) 
4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนา 
ตนเอง ชุมชนและประเทศได ้
5. เพ่ือส่งเสรมิผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปฏิบัติตนโดยยึดหลักค่านิยม 12 
ประการ และนํามาใช้ในการเรียน
และการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได ้
6. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ช้ัน ม.6 ให้ผ่านเฉลี่ยระดับประเทศ 
7. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมคีวามรู้
และความเข้าใจตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําแนวคิดมาพัฒนาใน
การเรยีนรู้และนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได ้
8. เพ่ือส่งเสรมิครูบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้เรียนให้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best practice) 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ท้ัง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนและกลุ่มบริหารท้ัง 4 กลุ่ม 
10. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิด 
การพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทําเป็น 
แก้ปัญหาได้ จนนําไปสู่การพัฒนา 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้  
11. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยยึดหลักค่านิยม  
12 ประการ และคุณลักษณะ 
 
 

3. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 มีสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสตูรในด้านการคิด  
และการแก้ปัญหา 
4. จํานวนนักเรียนท่ีได้ 0,
ร,มส,มผ ไม่เกินร้อยละ 2 
5. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
6. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
7. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
มีความรู้ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม 
การวิจัยและพัฒนา 
ในการจัดการเรียนการสอน 
8. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
น้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัต ิ
ในชีวิตประจําวัน 
9. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 มีความภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย ยอมรับ 
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) 
2. ครูทุกคนไดร้ับการพัฒนา
ทีมงานและชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
2. ครูทุกคนไดร้ับการพัฒนา
ทีมงานและชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
 

ประเด็นท่ี 3.4 
ประเด็นท่ี 3.5 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนศิลปะ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ/
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ทัศนศิลป์ 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาบุคลากร/
สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน
นาฏศิลป์ 
กิจกรรมท่ี 3 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทางด้านดนตรไีทย 
กิจกรรมท่ี 4 ดนตรไีทยสญัจร 
กิจกรรมท่ี 5 ไหว้ครูดนตรไีทย 
กิจกรรมท่ี 6 ปรับปรุง 
ซ่อมแซม เครื่องดนตรไีทย 
กิจกรรมท่ี 7 จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ทางด้านดนตรสีากล 
กิจกรรมท่ี 8 ค่ายวงโยธวาทิต 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านศิลปะ และพัฒนาได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
2. เพ่ือให้เห็นคุณค่าทางด้านศิลปะ 
และมีความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ
เพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนนักเรียนท่ีได้ 0, ร, 
มส, มผ ไมเ่กินร้อยละ 2 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนา 
การเรยีนการสอน ส่งเสริม 
สนับสนุน จากกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ ทําให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนเกิดการพัฒนา
ตนเอง ให้มีความรู้
ความสามารถตามศักยภาพ
ของตนเอง 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.3 
ประเด็นท่ี 3.4 
ประเด็นท่ี 3.5 

14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1  
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
กิจกรรมท่ี 2 ยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการ
พัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 
 

1. เพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้
สูงข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
2. เพ่ือส่งเสรมิผู้เรียนมคุีณธรรม  
จริยธรรม  และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
3. เพ่ือให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระมี
แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
4. เพ่ือส่งเสรมิครูทุกคนในกลุม่
สาระไดร้ับการพัฒนาทีมงานและ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
 

เชิงปริมาณ   
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้
สูงข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านกีฬาท่ีถนัด 
2. ครูทุกคนในกลุ่มสาระมี
แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
3. ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ได้รับการพัฒนาทีมงาน 
และชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 2) 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 

15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนากิจกรรม
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ 
 
 

1. เพ่ือส่งเสรมิความสามารถ 
คิดค้น ออกแบบ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมโดยใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสม 
2. เพ่ือให้มีทักษะ การวางแผนการ
จัดการ ทํางานเป็นทีม และเห็น
ช่องทางสร้างงานอาชีพ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีความสามารถ
คิดค้น ออกแบบพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีอยา่งม ี
คุณภาพ เห็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพร้อยละ 90 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 6) 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2 แข่งขันทักษะ
เกษตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ท่ี
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพร 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและ
ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องการ
งานอาชีพ 

3. เพ่ือนําความรู้ด้านเทคโนโลยีมา
สร้างเป็นช้ินงาน และนําไปแข่งขัน
ในเขตพ้ืนท่ี ระดับภาค และ
ระดับชาต ิ
4. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน ร้อยละ 5 
5. เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง และมีความ
มุ่งมั่นในการทํางาน 
6. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไมผ่่าน 
0 ,ร,มส. ให้ลดลงไม่เกินร้อยละ 2 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 5 
3. จํานวนนักเรียนท่ีไม่ผ่าน  
0, ร, มส., มผ. ไม่เกินร้อยละ 2 
เชิงคุณภาพ 
ครูร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาทีมงานและชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) และมีแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) 
 

มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 

16 โครงการพัฒนาระบบงาน
แนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 แนะแนว
การศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 2 เพ่ือนท่ีปรึกษา 
(YC : Youth Counsellor) 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศักยภาพ
ครูเพ่ือนักเรยีนเป็นรายบุคคล 
กิจกรรมท่ี 4 จัดทําแผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบติดตาม
การศึกษาต่อ หลังเรียนจบ 
กิจกรรมท่ี 5 งานมอบเงิน
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรยีนยากจน 
กิจกรรมท่ี 6 ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมห้องพักครูและ
ห้องเรียนกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมท่ี 7 การพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ์สาํนักงาน 
กิจกรรมท่ี 8 งานระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(มูลนิธิการศึกษา) 
กิจกรรมท่ี 9 งานปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมท่ี 10 คัดกรองนักเรียน
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 13 การป้องกัน
และดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
กิจกรรมท่ี 14 ติดตามผลการ
ดูแลนักเรียนและส่งต่อข้อมลู
นักเรียน 

1. เพ่ือการให้บริการแก่นักเรียน 
ทุกคนในโรงเรียนสวีวิทยาอย่างท่ัวถึง 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามระบบดูแลช่วยเหลือได้
เต็มศักยภาพ  
และปรับตัวอยู่ในสังคมได ้
อย่างมีความสุข 
3. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานแนะแนว 
4. เพ่ือลดจํานวนนักเรียน 
ท่ีออกกลางคัน (ไม่เกินร้อยละ 1) 
5. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไมจ่บ
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (ไม่เกินร้อยละ 1) 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอน ม.1 ถึง ม.6  
ร้อยละ 100 
2. นักเรียน ระดับช้ัน ม.1  
ถึง ม.6 ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคน 
ได้รับการดูแลตามระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้
ความสามารถตามสาระ 
การเรยีนรู้สากล 
3. โรงเรียนจัดให้มีการ 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม ่
(New Economy) 
ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge-Based 
Economy) และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
(Creative Economy) 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมท่ี 15 บริการสุขภาพ
ท่ีเป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน (Youth Friendly 
Health Services : YFHS) 
กิจกรรมท่ี 16 ส่งเสรมิการ
เรียนนักเรียนเรียนรวม 
กิจกรรมท่ี 17 ส่งเสรมิ
ศักยภาพนักเรยีนเรยีนรวม 

17 โครงการพัฒนาบุคลากรและ 
การบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสรมิศักยภาพ
ครู บุคลากรสูม่ืออาชีพ 
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของ
ครูและบุคลากรโรงเรียนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศนักเรียน  
กิจกรรมท่ี 4  
กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจ 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมพัฒนา
สํานักงาน 
กิจกรรมท่ี 6 จัดจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว ครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ี  
และนักการภารโรง 
 

1. เพ่ือส่งเสรมิให้ครูและบุคลากร
มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบการปฏบัิติราชการใน
สถานศึกษา  
2. เพ่ือส่งเสรมิให้ครไูด้รับความรู้ 
เทคนิควิธีการใหม่ๆ  
และใช้เทคโนโลยีในการจัด 
การเรยีนการสอน    
3. เพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศ
กลุ่มบรหิารงานบุคคลและกิจการ
นักเรียนให้เป็นระบบ สะดวก 
รวดเร็วในการนําไปใช้ 
4. เพ่ือสร้างเสริมขวัญและกําลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรัก ความสามัคคี 
มีสัมพันธภาพท่ีดีในองค์กร สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
5. เพ่ือปฏิบัติด้านวิชาการ บุคคล 
บริหารท่ัวไป งบประมาณของ
โรงเรียน เป็นไปตามระเบียบ 
ทางราชการ กฎหมาย มีระเบียบ
วินัย 
6. เพ่ือการบริการแก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สะดวกรวดเร็ว 
ด้วยความซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม คํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 98 
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 90  
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
และมีวัฒนธรรมการทํางาน 
ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
3. ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา ร้อยละ 95 เน้น
กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้น ผูเ้รียนเป็น
สําคัญ และยกระดับ 
การจัดการเรยีนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(World - Class Standard) 
4. บุคลากรร้อยละ 90 มีขวัญ
และกําลังใจ สามารถปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ีอย่างมีความสุข 
5. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา
ในการจัดการเรียนการสอน 
6. ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา ร้อยละ 100  
มีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
7. ดําเนินการจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว จํานวน 20 คน 
(ครูต่างชาติ 5 คน เจ้าหน้าท่ี 
6 คน นักการภารโรง 8 คน 
และครูอัตราจ้าง 1 คน) 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.4 
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองมีสมรรถนะ
ตรงตามสายงาน 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพและมีวัฒนธรรม
การทํางานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ
เพ่ิมมากข้ึน 
3. ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา เน้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และยกระดับ
การจัดการเรยีนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(World – Class Standard) 
ได้มากข้ึน 
4. บุคลากร ทุกคนมีขวัญ 
และกําลังใจ สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
อย่างมีความสุขมากข้ึน 
5. ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา มีความรู้ ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม 
การวิจัยและพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอนมาก
ยิ่งข้ึน 
6. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกคนมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
7. ครู และบุคลากรทุกคน 
มีการปฏิบัติงานได ้
อย่างมีคุณภาพ 

18 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม
ปฐมนิเทศและเข้าค่าย
คุณธรรมนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือสร้างความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการมีคณุธรรม 
จริยธรรม 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ร้อยละ 95  
เป็นบุคคลท่ีมคุีณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
มีค่านิยมหลัก 12 ประการ 
และคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสจุริต  
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
นักเรียน 
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
กิจกรรมท่ี 4 สายสมัพันธ์
ระดับช้ัน 
กิจกรรมท่ี 5 ริบบ้ินสีขาว 
กิจกรรมท่ี 6 วันงดสูบบุหรีโ่ลก 
กิจกรรมท่ี 7 วันต่อต้าน 
ยาเสพตดิสากล 
กิจกรรมท่ี 8 เลือกตั้งประธาน
นักเรียน 
กิจกรรมท่ี 9 ต้นกลา้สภานักเรยีน 
กิจกรรมท่ี 10 ศึกษาดูงาน 
สภานักเรียน 
กิจกรรมท่ี 11 ก่อการด ี
กิจกรรมท่ี 12 ค่ายส่งเสริม
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
กิจกรรมท่ี 13 การแข่งขัน
สภานักเรียน 
กิจกรรมท่ี 14 เติมขวัญและ
กําลังใจคณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการท่ีดี และสามารถ
สร้างการเป็นแบบอย่างท่ีดไีด ้
4. เพ่ือให้นักเรียนประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่ืน และสังคมอย่างสม่ําเสมอ 
5. เพ่ือให้นักเรียนไดร้่วมกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่ืนและสังคม 
 

2. นักเรียนร้อยละ 95  
มีความภมูิใจในท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 
3. นักเรียนร้อยละ 90  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ เก่ียวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม ท่ีเหมาะสม
สําหรับนักเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท่ีถูกต้อง 

 

19 โครงการวันดีศรีคุณธรรม 
กิจกรรมท่ี 1 วันอาภากร  
(วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์) 
กิจกรรมท่ี 2 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี  
กิจกรรมท่ี 3 วันไหว้คร ู
กิจกรรมท่ี 4 วันคล้ายวันก่อตั้ง
โรงเรียน  
กิจกรรมท่ี 5 วันถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบนํ้าฝน  
กิจกรรมท่ี 6 วันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีิน 
ทรมหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูหั่ว 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก
เบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. เพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ให้กับนักเรยีน 
ตามนโยบายของรัฐบาลและ 
ตามหลักสูตร 
3. เพ่ือให้นักเรียนเพ่ิมคุณค่า 
ในภูมิปัญญาไทย ภมูิใจ 
ในความเป็นไทย และรักษา
วัฒนธรรมไทย 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผดิชอบ
ต่อตนเอง สังคม และพลเมืองด ี
5. เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษยส์ัมพันธ์
ท่ีดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนโรงเรียน 
สวีวิทยาร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้ร่วมจัดกิจกรรม 
ได้รับประสบการณ์ตรง  
และนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ 
ในชีวิตประจําวัน โรงเรียน
สามารถบูรณาการความรู ้
ของทุกกลุ่มสาระวิชา 
ในการปฏิบัติกิจกรรมเกิด
คุณลักษณะท่ีดตี่อนักเรยีน 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมท่ี 7 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาต ิ
กิจกรรมท่ี 8 วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 
กิจกรรมท่ี 9 วันปิยมหาราช 
กิจกรรมท่ี 10 วันคล้ายวัน 
พระบรมราชสมภพ พระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติและวัน
พ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมท่ี 11 วันอาภากรรําลึก 
(วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์) 
กิจกรรมท่ี 12 วันส่งท้ายปีเก่า 
– ต้อนรับปีใหม ่
กิจกรรมท่ี 13 สนับสนุน
กิจกรรมนักเรียน 

20 โครงการพัฒนาระบบงาน
บริหารท่ัวไป 
กิจกรรมท่ี 1 การดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 
สารบรรณ 
กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินการ
ปรับปรุงระบบงานสํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงและ
พัฒนาสํานักบริหารท่ัวไป 
กิจกรรมท่ี 4 สมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรมท่ี 5 คณะกรรมการ
สถานศึกษาและกรรมการท่ี
ปรึกษา 

1. เพ่ือให้สํานักงานผู้อํานวยการมี
สื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์
ประกอบ 
ท่ีเหมาะสมพร้อมให้บริการ 
ใช้งานอย่างมีคุณภาพ 
2. เพ่ือให้การดําเนินงานบริหาร
ท่ัวไป  ดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง 
มีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 
ความต้องการของบุคลากรของ
โรงเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
3. เพ่ือให้สํานักงานบริหารท่ัวไป 
มีสื่อเทคโนโลยีและเหมาะสม
พร้อมให้บริการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ครู โรงเรยีน 
สวีวิทยาร้อยละ 100  
มีความพึงพอใจในการไดร้ับ
บริการของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน
ได้รับบริการต่างๆ ตามสาย
งานการบริหารท่ัวไป อย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ
เป็นท่ีพ่ึงพอใจของนักเรียน 
ครู ชุมชน และผูม้าใช้
บริการ 
 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.1 
ประเด็นท่ี 2.2 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

21 โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์
ชุมชน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย 
กิจกรรมท่ี 2 จัดทําวารสาร 
กิจกรรมท่ี 3 จัดบอร์ดวัน
สําคัญไวนิลวันสําคัญ 
กิจกรรมท่ี 4 อบรมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
ประชาสมัพันธ์ ครั้งท่ี 2 
กิจกรรมท่ี 5 อบรมพัฒนา
ทักษะประชาสมัพันธ์ 
(จัดรายการเสียงตามสาย) 
ยุวประชาสมัพันธ์ ครั้งท่ี 6 
 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารของโรงเรียนให้นักเรียน 
คร ูบุคลากรทางการศึกษาและ
ชุมชนได้รับทราบด้วยความเป็น
กลาง มีความเป็นประชาธิปไตย  
2. เพ่ือเผยแพรผ่ลงานของโรงเรียน 
ของครู และนักเรยีนทางด้าน
วิชาการ และส่งเสรมิกิจกรรม 
รักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
3. เพ่ือเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดี
กับหน่วยงานและชุมชน ตลอดจน
ผู้ปกครองและนักเรยีนด้วยความ
ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มี
อุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม 
4. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเชิญชวน
ให้องค์กร ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และประชาชนท่ัวไปได้
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน ร้อยละ 100  
2. หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง
นักเรียน ได้รับข้อมลูข่าวสาร
ของโรงเรียน ร้อยละ 100 
3. โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน ผู้ปกครอง
นักเรียนและองค์กรท่ีเก่ียวกับ
การจัดและพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนร้อยละ 95 
4. ให้บริการ เผยแพร ่และ
ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน 
และผูป้กครองนักเรยีนมี
ความสัมพันธ์อันดตี่อโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
 

22 โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพนกัเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์ 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและ
ปรับปรุงห้องพยาบาล 
กิจกรรมท่ี 3 ลดหุ่น ลดโรค 
กิจกรรมท่ี 4 ตรวจสุขภาพ
นักเรียน 
กิจกรรมท่ี 5 ตอบปัญหาสุขภาพ
กิจกรรมท่ี 6 งานโภชนาการ 
กิจกรรมท่ี 7 ส่งเสริมโภชนาการ 
ดีในโรงเรยีน 

1. เพ่ือให้ นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี
และลักษณะจิตสังคม 
2. เพ่ือส่งเสรมิผู้เรียนคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาวะ
ทางร่างกาย ลักษณะ 
จิตสังคมท่ีดี และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนสวีวิทยามสีุขส่งเสรมิ
ผู้เรยีนคุณธรรม จริยธรรม
และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
มีนํ้าหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 4) 
 

23 โครงการพัฒนาระบบงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาและ
ปรับปรุงงาน 
ห้องโสตทัศนูปกรณ ์

1. เพ่ือพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ ์
ให้มีประสิทธิภาพรองรับการ
ให้บริการของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอน ม.1 ถึง ม.6  
ร้อยละ 100 
2. นักเรียน ระดับช้ัน ม.1  
ถึง ม.6 ร้อยละ 100 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงงาน 
โสตทัศนศึกษาบริเวณ
หอประชุมใหญ่และอาคารโดม 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนา 
ห้องไร้พรมแดน 
 

2. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมอื
ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการ
ให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ ์
 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี ระบบข้อมูล
สารสนเทศ และการวิจยั 
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
2. โรงเรียนมรีะบบสนับสนุน
ท่ีเอ้ือต่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
พัฒนาอาคารสถานท่ี 
และยานพาหนะ 
กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซ้ือ 
กิจกรรมท่ี 2 งานก่อสร้าง 
กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 
กิจกรรมท่ี 5 งานยานพาหนะ 
กิจกรรมท่ี 6 งานรักษา 
ความปลอดภัยและจราจร 
 

1. เพ่ือให้มีอาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ และสถานท่ีมีความ
แข็งแรงมั่นคงพร้อมใช้เป็นสถานท่ี
เรียนของนักเรียน อย่างมั่นคงและ
ปลอดภัย และรู้จักใช้อย่างมีวินัย 
2. เพ่ือให้พ้ืนท่ีอาคารและสถานท่ี  
มีความสวยงาม สะอาดสดช่ืน ร่มรื่น 
เรียบร้อยเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ใฝ่หาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
3. เพ่ือมีการบริหารจัดการระบบ
ขยะ มูลฝอย และสิ่งแวดล้อมใน
และนอกสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
4. เพ่ือการจัดการยานพาหนะให้มี
สภาพพร้อมใช้ และปลอดภัย โดย
ใช้อย่างมีวินัย และเคารพกฎหมาย 

เชิงปริมาณ 
ซ่อมแซม ปรับปรุง และ
พัฒนาสถานท่ีภายใน
โรงเรียนร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
อาคารเรยีน อาคารประกอบ 
และสถานท่ีไดร้ับการดูแล
รักษาปรับปรุง มสีภาพการ
ใช้งานอย่างมีคุณภาพ  
มีความสะดวก สดช่ืน ร่มรื่น 
เรียบร้อย และสวยงาม  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.2 
 

26 โครงการพัฒนาการเงิน  
การบัญชี พัสดุ และธนาคาร
โรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสํานักงาน 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางาน
การเงิน การบัญชี 
กิจกรรมท่ี 3 งานสวัสดิการคร ู
และนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 4 งานตรวจสอบ
ภายใน 
กิจกรรมท่ี 5 งานควบคุมภายใน 
กิจกรรมท่ี 6 งานสาธารณูปโภค
กิจกรรมท่ี 7 จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์งานธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 8 นักออมดีเด่น 
กิจกรรมท่ี 9 ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องธนาคารโรงเรียน 
 

1. เพ่ือพัฒนางานการเงิน การบัญชี 
และพัสดุ เป็นไปตามระบบและ
ระเบียบของทางราชการ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
2. เพ่ือพัฒนาระบบงาน
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้มี
สภาพพร้อมใช้งานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
3. เพ่ือพัฒนาระบบงานธนาคาร
โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียน 
มีการออมอย่างสม่ําเสมอกระตุ้น 
ให้นักเรียนมีการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน ท่ีดีเป็นขวัญกําลังใจนักเรียน
ท่ีมีการออมอย่างสม่ําเสมอ และ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างธนาคารออมสิน และ
ธนาคารพ่ีเลีย้ง 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา จํานวน 10 คน 
ปฏิบัติหน้าท่ีงานการเงิน  
การบัญชี และพัสดุ การเก็บ
รักษาเงินตามระบบ  
งานตรวจสอบภายใน และ
งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
2. ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ร้อยละ 100  
ได้ดําเนินการลดปัจจัยเสี่ยง 
ตามระบบควบคุมภายใน 
3. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และนักเรียน 
ร้อยละ 100 ไดร้ับบริการ 
อํานวยความสะดวก 
ด้านสาธารณูปโภค 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.2 
ประเด็นท่ี 2.3 
ประเด็นท่ี 2.5 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมท่ี 10 งานสวัสดิการ
โรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 11 งานจัดซ้ืออุปกรณ์
การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 12 งานจัดซ้ือ
หนังสือเรียน 
กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาระบบ
สํานักงานฝ่ายงบประมาณและ
แผนงาน 
 

4. เพ่ือดําเนินการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาจัดทุนการศึกษา 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
ดํารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. คณะกรรมการมูลนิธิ  
25 คน และนักเรียนทุกคน 
ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับทุนการศึกษาตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม 
5. ครูร้อยละ 100 ท่ีได้รับ
มอบหมายปฏิบัติหน้าท่ี 
การบริหารจัดการสวัสดิการ
โรงเรียน และให้บริการกับ
ครูบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนทุกคน 
6. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
มีนิสัยรักการออมเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการจัดระบบ
การเงิน การบัญชี และพัสดุ 
งานสวัสดิการครูและนักเรียน
เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. โรงเรียนมรีะบบควบคุม
ภายใน ลดปัจจัยเสี่ยงในการ
บริหารจัดการศึกษาได ้
3. ระบบสาธารณูปโภค 
มีความปลอดภัย อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ให้เกิดความคุ้มค่า 
และประโยชน์สูงสุด 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียน 
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 
5. โรงเรียนจัดระบบการบริหาร
จัดการสวัสดิการโรงเรียน 
และให้บริการแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน 
ได้ท่ัวถึง 
6. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
มีการออมเงินอย่างสม่ําเสมอ 

สรุป  
 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสวีวิทยา ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดทําโครงการ
และกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 รวมท้ังหมด 26 โครงการ 189 กิจกรรม 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา   

โครงการและกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ และไม่ได้ดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

ท่ี ช่ือโครงการและกิจกรรม ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ 

1 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศสู่
มาตรฐานสากล 

  

  กิจกรรมท่ี 1 เรียนดีมีรางวัล �  
  กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริมในคาบว่างทุกระดับชั้น �  
  กิจกรรมท่ี 3 จัดค่ายวิชาการ ม.3,ม.6 และสอบ O-NET ม.3,ม.6 �  
  กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน �  
  กิจกรรมท่ี 5 ประชุม อบรม สัมมนา ด้านวิชาการ �  
  กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมนิเทศภายใน �  

  
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

�  

  
กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสํานักงานบริหาร
วิชาการ 

�  

  กิจกรรมท่ี 9 เปิดรั้วโรงเรียน เยือนสวีวิทยา (Open house)  � 

  
กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ (IS) 

�  

  กิจกรรมท่ี 11 การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล  � 

  
กิจกรรมท่ี 12 การเตรียมความพร้อมและรับการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 � 

  กิจกรรมท่ี 13 งานรับนักเรียน �  
2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล   
  กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนงานทะเบียนวัดผล �  
  กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงระบบปฏิบัติการทะเบียนดิจิทัล �  

  
กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลย ี
เพ่ือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

�  

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  
กิจกรรมท่ี 1 วันสวนสนามยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 � 

  กิจกรรมท่ี 2 วันยุวกาชาดจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์  � 
  กิจกรรมท่ี 3 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พฤศจิกายน ของทุกปี) �  
  กิจกรรมท่ี 4 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ �  
  กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน �  
4 โครงการค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 � 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา   

ท่ี ช่ือโครงการและกิจกรรม ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ 

  
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 � 

  
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 � 

  
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ 

 � 

  กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด  � 
  กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมผู้บําเพ็ญประโยชน์  � 
  กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเข้าค่ายกลางวันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  � 
  กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร   � 
5 โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0   
  กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือหนังสือสิ่งพิมพ์ห้องสมุด �  
  กิจกรรมท่ี 2 บริหารงานห้องสมุดและจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ �  
  กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน �  

6 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  

  
กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

�  

  กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมทักษะวิชาการ �  
  กิจกรรมท่ี 3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  � 
  กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  � 

7 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

  

  
กิจกรรมท่ี 1 ค่ายฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี 

 � 

  กิจกรรมท่ี 2 หนังสือเสริมทักษะ �  
  กิจกรรมท่ี 3 สานสัมพันธ์พ่ีน้อง พว. �  

  
กิจกรรมท่ี 4 สร้างห้องเรียนสะเต็มศึกษา  
(STEM EDUCATION ROOM) 

�  

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์   
  กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ �  
  กิจกรรมท่ี 2 เก่งคณิต คิดเลขเร็ว �  
  กิจกรรมท่ี 3 แข่งขันคณิตศาสตร์สัญจร �  
  กิจกรรมท่ี 4 ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ �  

  

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดดิจิตอล  
(ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ) 
 

�  
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ท่ี ช่ือโครงการและกิจกรรม ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ 

9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ    
  กิจกรรมท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน �  

  
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมสําคัญของเจ้าของภาษา 
(Christmas Day) 

�  

  
กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมสําคัญของจีน (วันตรุษจีน – 
อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน) 

�  

  กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) �  

  
กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English Outdoor) 

�  

  
กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
(ค่ายภาษาวัฒนธรรมจีน) 

�  

  
กิจกรรมท่ี 7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน ติวภาษาจีน 
PAT 7.4  

 � 

  
กิจกรรมท่ี 8 การแข่งขันทักษะภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

 � 

  
กิจกรรมท่ี 9 การแข่งขันทักษะภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาจีน 

 � 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน MEP   
  กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาครู  � 
  กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  �  
  กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อ �  
  กิจกรรมท่ี 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปรับพ้ืนฐาน) �  

  กิจกรรมท่ี 5 การประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting  � 
  กิจกรรมท่ี 6 Open Classroom  � 
  กิจกรรมท่ี 7 MEP Camp  �  
  กิจกรรมท่ี 8 MEP จิตอาสา �  
  กิจกรรมท่ี 9 การแข่งทักษะ MEP ภาคใต้  �  
  กิจกรรมท่ี 10 สอบวัดความรู้ CEFR  �  
  กิจกรรมท่ี 11 เรียนพิเศษเสริมวันเสาร์สําหรับห้องเรียน MEP  �  

11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย   
  กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภู่เชิดชูกวีศิลป์  � 
  กิจกรรมท่ี 2 สืบสานอ่านหนังสือพ่อ �  
  กิจกรรมท่ี 3 ภาษาพาเพลิน �  
  กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีอ่านและเขียนไม่คล่อง �  
  กิจกรรมท่ี 5 เอ้ือนไพเราะเสนาะทํานอง  � 
  กิจกรรมท่ี 6 ภาษาไทยสัญจร  � 
  กิจกรรมท่ี 7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย �  
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ท่ี ช่ือโครงการและกิจกรรม ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ 

12  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม  

  

  กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวันอาเซียน  � 
  กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางพระพุทธศาสนา  � 
  กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสืบสานตํานานวัดพระบรมธาตุสวี  � 

  
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ห้องพิพิธภัณฑ์ 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 � 

  
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมพัฒนาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

�  

  กิจกรรมท่ี 6 บูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง �  
  กิจกรรมท่ี 7 อบรมมารยาทไทย   � 

  
กิจกรรมท่ี 8 จัดนิทรรศการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการ
สู่ชุมชน 

 � 

  กิจกรรมท่ี 9 หิ้วป่ินโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม �  
  กิจกรรมท่ี 10 สอบธรรมศึกษา �  

13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ   
  กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนทัศนศิลป์ �  
  กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาบุคลากร/สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนนาฏศิลป์ �  
  กิจกรรมท่ี 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านดนตรีไทย �  
  กิจกรรมท่ี 4 ดนตรีไทยสัญจร �  
  กิจกรรมท่ี 5 ไหว้ครูดนตรีไทย �  
  กิจกรรมท่ี 6 ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องดนตรีไทย  � 
  กิจกรรมท่ี 7 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางด้านดนตรีสากล �  
  กิจกรรมท่ี 8 ค่ายวงโยธวาทิต �  

14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา   
  กิจกรรมท่ี 1 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ �  
  กิจกรรมท่ี 2 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน �  
  กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  � 

15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ   
  กิจกรรมท่ี 1 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ �  

  
กิจกรรมท่ี 2 แข่งขันทักษะเกษตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ท่ี
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

 � 

  กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุง ซ่อมแซมห้องการงานอาชีพ  � 
16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
  กิจกรรมท่ี 1 แนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ �  
  กิจกรรมท่ี 2 เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counsellor) �  
  กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือนักเรียนเป็นรายบุคคล  � 
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ท่ี ช่ือโครงการและกิจกรรม ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ 

  
กิจกรรมท่ี 4 จัดทําแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบติดตาม
การศึกษาต่อ หลังเรียนจบ 

 � 

  กิจกรรมท่ี 5 งานมอบเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน �  

  
กิจกรรมท่ี 6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องพักครูและห้องเรียนกิจกรรม
แนะแนว 

 � 

  กิจกรรมท่ี 7 การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน �  
  กิจกรรมท่ี 8 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา) �  
  กิจกรรมท่ี 9 งานปัจฉิมนิเทศ �  
  กิจกรรมท่ี 10 คัดกรองนักเรียน �  
  กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมโฮมรูม �  
  กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน �  
  กิจกรรมท่ี 13 การป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน �  
  กิจกรรมท่ี 14 ติดตามผลการดูแลนักเรียนและส่งต่อข้อมูลนักเรียน �  

  
กิจกรรมท่ี 15 บริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
(Youth Friendly Health Services : YFHS) 

�  

  กิจกรรมท่ี 16 ส่งเสริมการเรียนนักเรียนเรียนรวม �  
  กิจกรรมท่ี 17 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม �  

17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล   
  กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมศักยภาพครู บุคลากรสู่มืออาชีพ �  

  
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของครูและบุคลากรโรงเรียน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

�  

  กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศนักเรียน  �  
  กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ �  
  กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมพัฒนาสํานักงาน �  

  
กิจกรรมท่ี 6 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ี และนักการ
ภารโรง 

�  

18 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   

  
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 � 

  กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน  � 
  กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง �  
  กิจกรรมท่ี 4 สายสัมพันธ์ระดับชั้น  � 
  กิจกรรมท่ี 5 ริบบ้ินสีขาว  � 
  กิจกรรมท่ี 6 วันงดสูบบุหรี่โลก  � 
  กิจกรรมท่ี 7 วันต่อต้านยาเสพติดสากล  � 
  กิจกรรมท่ี 8 เลือกต้ังประธานนักเรียน �  
  กิจกรรมท่ี 9 ต้นกล้าสภานักเรียน �  
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ท่ี ช่ือโครงการและกิจกรรม ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ 

  กิจกรรมท่ี 10 ศึกษาดูงานสภานักเรียน  � 
  กิจกรรมท่ี 11 ก่อการดี  � 
  กิจกรรมท่ี 12 ค่ายส่งเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  � 
  กิจกรรมท่ี 13 การแข่งขันสภานักเรียน  � 
  กิจกรรมท่ี 14 เติมขวัญและกําลังใจคณะกรรมการสภานักเรียน  � 

19 โครงการวันดีศรีคุณธรรม   

  
กิจกรรมท่ี 1 วันอาภากร (วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์) 

 � 

  
กิจกรรมท่ี 2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

�  

  กิจกรรมท่ี 3 วันไหว้ครู �  
  กิจกรรมท่ี 4 วันคล้ายวันก่อต้ังโรงเรียน  �  
  กิจกรรมท่ี 5 วันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน  �  

  
กิจกรรมท่ี 6 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

�  

  
กิจกรรมท่ี 7 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

�  

  
กิจกรรมท่ี 8 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

�  

  กิจกรรมท่ี 9 วันปิยมหาราช �  

  

กิจกรรมท่ี 10 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

�  

  
กิจกรรมท่ี 11 วันอาภากรรําลึก (วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์) 

�  

  กิจกรรมท่ี 12 วันส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่  � 
  กิจกรรมท่ี 13 สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน �  

20 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป     
  กิจกรรมท่ี 1 การดําเนินการปรับปรุงและพัฒนางานสารบรรณ �  
  กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินการปรับปรุงระบบงานสํานักงานผู้อํานวยการ �  
  กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาสํานักบริหารท่ัวไป �  
  กิจกรรมท่ี 4 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวีวิทยา �  
  กิจกรรมท่ี 5 คณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการท่ีปรึกษา �  

21 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน   
  กิจกรรมท่ี 1 พัฒนางานประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย �  
  กิจกรรมท่ี 2 จัดทําวารสาร  � 
  กิจกรรมท่ี 3 จัดบอร์ดวันสําคัญ ไวนิลวันสําคัญ �  
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ท่ี ช่ือโครงการและกิจกรรม ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ 

  กิจกรรมท่ี 4 อบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ครั้งท่ี 2 �  

  
กิจกรรมท่ี 5 อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ์  
(จัดรายการเสียงตามสาย) ยุวประชาสัมพันธ์ ครั้งท่ี 6 

�  

22 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   
  กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ �  
  กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงห้องพยาบาล �  
  กิจกรรมท่ี 3 ลดหุ่น ลดโรค �  
  กิจกรรมท่ี 4 ตรวจสุขภาพนักเรียน �  
  กิจกรรมท่ี 5 ตอบปัญหาสุขภาพ �  
  กิจกรรมท่ี 6 งานโภชนาการ �  
  กิจกรรมท่ี 7 ส่งเสริมโภชนาการดีในโรงเรียน  � 

23 โครงการพัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ์   
  กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาและปรับปรุงงานห้องโสตทัศนูปกรณ์ �  

  
กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์บริเวณหอประชุมใหญ่ 
และอาคารโดม 

�  

  กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาห้องไร้พรมแดน �  
24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ   
  กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซ้ือ �  
  กิจกรรมท่ี 2 งานก่อสร้าง �  
  กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม �  
  กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ �  
  กิจกรรมท่ี 5 งานยานพาหนะ �  
  กิจกรรมท่ี 6 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร �  

25 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบายและแผน   
  กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน �  
  กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา �  
  กิจกรรมท่ี 3 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี �  
  กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ �  

26 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน   
  กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสํานักงาน �  
  กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางานการเงิน การบัญชี �  
  กิจกรรมท่ี 3 งานสวัสดิการครูและนักเรียน �  
  กิจกรรมท่ี 4 งานตรวจสอบภายใน �  
  กิจกรรมท่ี 5 งานควบคุมภายใน �  
  กิจกรรมท่ี 6 งานสาธารณูปโภค �  
  กิจกรรมท่ี 7 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานธนาคารโรงเรียน �  
  กิจกรรมท่ี 8 นักออมดีเด่น �  
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ท่ี ช่ือโครงการและกิจกรรม ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ 

  กิจกรรมท่ี 9 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องธนาคารโรงเรียน �  
  กิจกรรมท่ี 10 งานสวัสดิการโรงเรียน �  
  กิจกรรมท่ี 11 งานจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน �  
  กิจกรรมท่ี 12 งานจัดซ้ือหนังสือเรียน �  
  กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาระบบสํานักงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน �  
  
สรุป  

  โครงการและกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ และไม่ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563    

ท่ี รายการ ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ ท้ังหมด 
1 โครงการ 26 - 26 
2 กิจกรรม 136 53 189 
   
 
 



 
 

ส่วนท่ี 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนสวีวิทยา ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
ประจําปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

             1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี (ระดับ 3) 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ (ระดับ 4) 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ ดีเลิศ (ระดับ 4) 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ : ดี 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสวีวิทยา มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
ได้แก่ " ความรู้ดีมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน" ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังนี้ โรงเรียนมีแผนการเรียน 
ตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้าน ท้ังด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน     
มีโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนด   

 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ โดยจัดทํา

โครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บันทึกการอ่าน จัดทําหนังสือเล่มเล็ก ด้วยโครงการห้องสมุด
มีชีวิต พิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0 ในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย ในกิจกรรมสืบสานอ่านหนังสือพ่อ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีอ่านและเขียน
ไม่คล่อง  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English Outdoor) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน MEP ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ปรับพ้ืนฐาน) กิจกรรมเรียนพิเศษเสริมวันเสาร์สําหรับห้องเรียน MEP โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ในกิจกรรมเก่งคณิตคิดเลขเร็ว  

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการจัดกิจกรรมท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนนําความรู้มาประยุกต์ใช้ ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล     
ในกิจกรรมสอนเสริมในคาบว่างทุกระดับชั้น กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและ 
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สร้างองค์ความรู้ (IS)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ในกิจกรรมภาษาพาเพลิน โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในกิจกรรมค่ายอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาจีน
เพ่ือการสื่อสาร (ค่ายภาษาวัฒนธรรมจีน) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ในกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน MEP ในกิจกรรม MEP Camp กิจกรรม MEP จิตอาสา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษา ในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดําเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้วางแผนการทํางาน สร้างความรู้ใหม่
จากการทําโครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษาด้วยโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมสร้างห้องเรียนสะเต็มศึกษา 
(STEM EDUCATION ROOM) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล  
ในกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)  

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดดิจิตอล โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
นโยบายและแผน ในกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบงาน
โสตทัศนูปกรณ์ ในกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงงานห้องโสตทัศนูปกรณ์  

พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย และนําผลมา
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล ในกิจกรรมสอนเสริมในคาบว่างทุกระดับชั้น กิจกรรมจัดค่ายวิชาการ ม.3, 
ม.6 และสอบ O-NET ม.3, ม.6 และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมหนังสือเสริมทักษะ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน MEP 
ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปรับพ้ืนฐาน)  

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดําเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย ตาม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากําหนด มีระบบงานแนะแนวเพ่ือแนะแนวนักเรียนในการศึกษาต่อตามศักยภาพและ
ความสนใจอย่างหลากหลาย ในการดําเนินจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
มีความสุขในการทํางาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยจัดทําโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนนักเรียน
เรียนรวม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม กิจกรรมติดตามผลการดูแลนักเรียนและส่งต่อข้อมูล 
กิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counsellor) จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนวัดความถนัด
ทางอาชีพและจัดทํา Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
พัฒนาผู้เรียนด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยการจัดโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในกิจกรรมหิ้วป่ินโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมคัดกรองนักเรียน กิจกรรมการป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมติดตามผลการดูแลนักเรียน
และส่งต่อข้อมูลนักเรียน ในกิจกรรมวันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมภาวะผู้นํา สิทธิ หน้าท่ีและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนด้วย
กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน กิจกรรมต้นกล้าสภานักเรียน โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และ
ธนาคารโรงเรียน ในกิจกรรมนักออมดีเด่น ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
กิจกรรม นศท.จิตอาสา  

พัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย โดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยท่ีตนเองภาคภูมิใจในท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเป็นไปตามสภาพ
ของผู้เรียน อาศัยรูปแบบ กระบวนการคิด และสร้างผลงานตามภาระงานในแต่ละระดับชั้น โดยลงมือปฏิบัติจริง 
และให้นักเรียนฝึกทักษะผู้นํา ผู้ตาม จัดทําผลงานท่ีสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน 
ด้วยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาด้วยสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในกิจกรรมหิ้วป่ินโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
วันดีศรีคุณธรรม ในกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันคล้ายวันก่อต้ังโรงเรียน กิจกรรมวันถวายเทียนพรรษาและ  
ผ้าอาบน้ําฝน กิจกรรมวันอาภากรรําลึก (วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ ในกิจกรรมดนตรีไทยสัญจร กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย 

พัฒนาให้ผู้เรียนด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยนํานักเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวันสําคัญท้องถ่ินในชุมชน จัดกิจกรรมเก่ียวกับสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย์ ด้วยโครงการวันดีศรีคุณธรรม ในกิจกรรมวันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน กิจกรรม
วันไหว้ครู กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โครงการพัฒนาระบบงาน
แนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพกิจกรรมเพื่อน
ท่ีปรึกษา (YC : Youth Counsellor)  

พัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์และสังคมด้วยโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ในกิจกรรมลดหุ่นลดโรค กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียน โดยชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกคน กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพ กิจกรรมงานโภชนาการ เพ่ือ
ส่งเสริม พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนท่ีมีภาวะพร่องทางโภชนาการ ทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ ไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืนด้วยโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในกิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน โครงการพัฒนาระบบงาน
แนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรสําหรับวัยรุ่น
และเยาวชน (Youth Friendly Health Services : YFHS) กิจกรรมการป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมติดตามผลการดูแลนักเรียนและส่งต่อข้อมูลนักเรียน 
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2. ผลการประเมิน 
       โรงเรียนสวีวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย    
2 ด้าน โดยแต่ละด้านมีประเด็นพิจารณา ดังนี้  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

ร้อยละ 76 ร้อยละ 82.48 สูงกว่าเป้าหมาย 

   1.1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ 82 ร้อยละ 87.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
   1.2) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน  ร้อยละ 76 ร้อยละ 88.28 สูงกว่าเป้าหมาย 
   1.3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ 82 ร้อยละ 87.29 สูงกว่าเป้าหมาย 
   1.4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ ร้อยละ 65 ร้อยละ 67.33 ตามเป้าหมาย 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 86  ร้อยละ 87.67 ตามเป้าหมาย 

   2.1) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ร้อยละ 87 ร้อยละ 87.32 ตามเป้าหมาย 
   2.2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

ร้อยละ 86 ร้อยละ 88.27 ตามเป้าหมาย 

   2.3) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ร้อยละ 86 ร้อยละ 87.42 ตามเป้าหมาย 

   2.4) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจใน
การแก้ปัญหา 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 87.68 ตามเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 86 ร้อยละ 90.83 สูงกว่าเป้าหมาย 
   3.1) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ด้วยตัวเอง  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85.84 สูงกว่าเป้าหมาย 

   3.2) ผู้เรียนมีความสามารถในการทํางานเป็นทีม  ร้อยละ 98 ร้อยละ 99.87 ตามเป้าหมาย 
   3.3) ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยง 
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.79 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.79 สูงกว่าเป้าหมาย 

   4.1) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ 94 ร้อยละ 96.17 ตามเป้าหมาย 
   4.2) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ร้อยละ 83 ร้อยละ 89.54 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
   4.3) ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร 

ร้อยละ 93 ร้อยละ 95.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 81.85 ตามเป้าหมาย 

   5.1) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 77 ร้อยละ 79.99 สูงกว่าเป้าหมาย 

   5.2) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 74.23 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

   5.3) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

   5.4) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ร้อยละ 81 ร้อยละ 84.77 สูงกว่าเป้าหมาย 

   5.5) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ร้อยละ 87 ร้อยละ 83.35 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

   5.6) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ร้อยละ 87 ร้อยละ 85.71 ตามเป้าหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ 
งานอาชีพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.55 สูงกว่าเป้าหมาย 

   6.1) ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน พร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน  

ร้อยละ 86 ร้อยละ 92.55 สูงกว่าเป้าหมาย 

   6.2) ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

ร้อยละ 87 ร้อยละ 92.55 สูงกว่าเป้าหมาย 

   6.3) ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการทํางานหรือ 
งานอาชีพ 

ร้อยละ 93 ร้อยละ 92.55 ตามเป้าหมาย 

   6.4) ผู้เรียนมี ทักษะพ้ืนฐานในการทํางานหรือ
งานอาชีพ 

ร้อยละ 93 ร้อยละ 92.55 ตามเป้าหมาย 

   6.5) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการทํางานหรือ 
งานอาชีพ 

ร้อยละ 91 ร้อยละ 92.55 ตามเป้าหมาย 

จากตารางท่ี 1 แสดงระดับคุณภาพของค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน และสรุปผลการประเมินมาตรฐาน  

ท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้าน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่า ผลการประเมินส่วนมากสูงกว่า

เป้าหมาย แต่ยังมีประเด็นพิจารณา 2) มีความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา และ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตํ่ากว่า

เป้าหมาย สรุปผลการประเมิน ระดับดี ซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนด 
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ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
               1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 98.19 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.1)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 8 ประการ 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป   

ร้อยละ 94 ร้อยละ 98.55 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา  
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด   

ร้อยละ 85 ร้อยละ 96.02 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท่ี้มีค่านิยม และ
จิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนด 12 ประการ 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ  84 ร้อยละ 86.67 สูงกว่าเป้าหมาย 
2.1)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่า 
ของความเป็นไทย  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 87.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2)  ผู้เรยีนมีสว่นรว่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 85.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 89.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  

ร้อยละ 86 ร้อยละ 89.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 90.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3)  ผู้เรยีนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 88.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ  83 ร้อยละ 88.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
4.1)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

ร้อยละ 84 ร้อยละ 89.17 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.2)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85.67 ตามเป้าหมาย 

4.3)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

ร้อยละ 81 ร้อยละ 89.17 สูงกว่าเป้าหมาย 

จากตารางท่ี 2  แสดงระดับคุณภาพของค่าเป้าหมายผลการประเมิน และสรุปผลการประเมินมาตรฐาน
ท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้าน 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย
ทุกประเด็นพิจารณา สรุปผลการประเมิน ระดับดีเลิศ ซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนด 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้าน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน และด้าน 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

มาตรฐานท่ี 1  
คุณภาพของผู้เรียน/ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ สรุป 
ผลการประเมิน 
รายประเด็น ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคํานวณ           

ร้อยละ 76 ร้อยละ 82.48 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 86  ร้อยละ 87.67 ตามเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 86 ร้อยละ 90.83 สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.79 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 81.85 ตามเป้าหมาย 

6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.55 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 98.19 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ  84 ร้อยละ 86.67 สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 89.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ  83 ร้อยละ 88.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดี 

จากตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้าน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน และด้าน 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมาย ยกเว้นประเด็นพิจารณา 2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา และ 5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผลการประเมินตามเป้าหมาย เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับดี 
ซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนด ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็น
พิจารณา เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับดีเลิศ ซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนด และสรุปผลการ
ประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน ระดับดี  
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ผลการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดังนี้  

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
82.48 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 76 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน การมีทักษะ
ในการอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และผ่านการเกณฑ์การประเมินตามระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้
อย่างสร้างสรรค์ สามารถเล่าเรื่องจากการบันทึกความรู้ได้ สามารถนําเสนอผลงาน/รายงานกลุ่ม การเขียน 
สื่อความอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามท่ีครูกําหนด โดยใช้แบบประเมินความสามารถ
ในการอ่าน แบบประเมินความสามารถในการเขียน แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร โดยให้พูด
แนะนําตนเอง/พูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง/พูดเชิญชวนให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามความเหมาะสม
ในแต่ละระดับชั้น แบบประเมินความสามารถในการคิดคํานวณ โดยให้กําหนดแบบทดสอบการคิดคํานวณ
ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น แบบประเมินการนําเสนอชิ้นงาน/ผลงาน รายงานกลุ่ม การเขียนสื่อความ
อย่างสร้างสรรค์ แบบสรุป/รายงานการนําเสนอชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียน ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน 
ได้แก่ บันทึกการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก ผลงานเขียนสร้างสรรค์ของนักเรียน เรียงความ งานเขียนสร้างสรรค์  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 87.67 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 86 ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยให้เขียนถ่ายทอดการคิดวิเคราะห์จากเรื่องท่ีอ่าน เช่น เรื่องสั้น/
นิทาน/บทความ/หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์/วารสาร/สุนทรพจน์/คําแนะนํา/ คําเตือน โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น แบบประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
โดยครูกําหนดประเด็นปัญหาในโรงเรียน ให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาตามความเหมาะสม
ในแต่ละระดับชั้น แบบประเมินความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียน โดยครู
กําหนดประเด็นสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามความเหมาะสม 
ในแต่ละระดับชั้น แบบประเมินความสามารถในการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
โดยครูกําหนดประเด็นปัญหาในโรงเรียน ให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหา โดยตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
แบบสรุปการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ผลงานนักเรียน ได้แก่ การนําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ 
การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ การนําเสนอของนักเรียนในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)  

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90.83 จากค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 86 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยการ
ตรวจสอบชิ้นงาน/โครงงาน ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียน แล้ววิเคราะห์ ชิ้นงาน/โครงงาน ของนักเรียนว่า
ชิ้นงาน/โครงงาน เหล่านั้นได้สะท้อนการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองของนักเรียนมากน้อยเพียงใด แบบประเมิน
ความสามารถในการทํางานเป็นทีม โดยการมอบหมายให้นักเรียนทําชิ้นงาน/โครงงาน ท่ีเกิดจากการเรียนรู้
เป็นรายกลุ่ม และแบบประเมินความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ท่ีเกิดจากการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ตามความ
เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น ผลงานสนับสนุน ได้แก่ การแข่งขันหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์อิสระ รางวัลชนะเลิศ 
พร้อมด้วยโล่รางวัล และเงินสด 5,000 บาท ในรายการ Siam Robot Programming Tournament 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 93.79   
จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน 
โดยครูให้นักเรียน บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น 
แบบประเมินความสามารถในการใช้สารสนเทศของนักเรียน โดยครูให้นักเรียนค้นหาข้อมูลสารสนเทศท่ี
นักเรียนสนใจอยากรู้จากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ จากห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดดิจิตอล แล้วบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมท้ังบอกแหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ แบบประเมินผลงานความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารของนักเรียน โดยครูให้นักเรียนเขียนรายงานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 81.85 จาก     
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 82 ผลการประเมินตามเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ปีการศึกษา 2563 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังนี้ จากการท่ีโรงเรียนสวีวิทยา ได้ร่วมกันพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล ในกิจกรรมสอนเสริมในคาบว่างทุกระดับชั้น 
กิจกรรมจัดค่ายวิชาการ ม.3, ม.6 และสอบ O-NET ม.3, ม.6 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจึงไม่ได้ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนท่ี
วางไว้ หรือจัดกิจกรรมแต่ไม่บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยข้อจํากัด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563 ไม่บรรลุผลตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด และผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.55 จาก    
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินความรู้พ้ืนฐาน พร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แบบประเมินทักษะพื้นฐาน 
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบทักษะพื้นฐาน แบบประเมิน
ความรู้พ้ืนฐานในการทํางานหรืองานอาชีพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้พ้ืนฐานในการทํางานหรืองานอาชีพ 
แบบประเมินทักษะพ้ืนฐานในการทํางานหรืองานอาชีพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะพื้นฐานในการทํางาน
หรืองานอาชีพ แบบประเมินเจตคติท่ีดีในการทํางานหรืองานอาชีพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติท่ีดีในการ
ทํางานหรืองานอาชีพ แบบประเมินผลงาน แบบสังเกตการณ์ทํางาน แบบสัมภาษณ์ แบบสํารวจ แบบประเมิน
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ พฤติกรรมท่ีเกิดกับผู้เรียนได้แก่ นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติงานตามความสามารถและ
ความถนัดของนักเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์การเกษตร และคหกรรม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

 ผลการพัฒนาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้   

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 98.19 จาก   
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
แบบประเมินผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
การเคารพในกฎกติกาของนักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีค่านิยม และจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นผู้ท่ีมีค่านิยมและจิตสํานึกของนักเรียน 

 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.67 จากค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 84 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทยของนักเรียน แบบประเมินผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทยของนักเรียน แบบประเมิน
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด แบบบันทึกร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสําคัญ และ
ท้องถ่ิน   

 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89.22 
จากค่าเป้าหมายร้อยละ 86 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย ของนักเรียน แบบประเมินการวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ของนักเรียนจํานวน แบบ
ประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง วัฒนธรรม ประเพณี 
ของนักเรียน ท้ังนี้ ในปีการศึกษา 2563 จํานวนนักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติลดลง นักเรียนสามารถ
ปรับตัวเพ่ือการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 88.00 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 83 
ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพทุกปี 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา การฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมดนตรี กิจกรรมนันทนาการ
อย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ กิจกรรมทางสังคม การทําบุญตักบาตร 
หิ้วป่ินโตเข้าวัด โรงเรียนมีสนามกีฬาให้ผู้เรียนได้ออกกําลังกาย เช่น สนามฟุตบอลหญ้าเทียมคิงเพาเวอร์ 
สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย แบบประเมินผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และการแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย แบบประเมินผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน แบบประเมินน้ําหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียน แบบรายงานผล
การตรวจสอบน้ําหนัก ส่วนสูงของนักเรียน แบบรายงานผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
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นอกจากนี้ นักเรียนมีความรู้ความสามารถและศักยภาพ มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ โดยมีผลงาน รางวัล
สนับสนุน เช่น นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน 
ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 12 ปีการศึกษา 2563 และได้รับทุนพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานการแข่งขันด้านกีฬาและกรีฑา เช่น นักกีฬาเซปักตะกร้อ
โรงเรียนสวีวิทยา ตัวแทนจังหวัดชุมพร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตการแข่งขันท่ี 8 การแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 คัดเลือกตัวแทนการแข่งขัน เขต 8 นักกรีฑาโรงเรียนสวีวิทยา 
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียน 
ประจําปีการศึกษา 2563  นักกรีฑาโรงเรียนสวีวิทยา ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญ
ทองแดง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 42 คัดเลือกตัวแทนการแข่งขัน เขต 8 ซ่ึงการ 
แข่งข้ันครั้งนี้มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เขต 8 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
รอบระดับประเทศ ประเภท วิ่ง 800 เมตร และวิ่ง 1,500 เมตร ณ จังหวัดเชียงใหม่ นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน   
สวีวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดิวิชั่น 2 การแข่งขัน Isuzu Steet Soccer อีซูซุสตรีทซอคเกอร์ รุ่นอายุ
ไม่เกิน 14 ปี รอบชิงแชมป์ระดับภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง สามารถนําเสนอผลงานในเวทีแสดงศักยภาพของโรงเรียนซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึง
ความเป็นมาตรฐานสากล เช่น นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศ อันดับท่ี 2 รางวัล
พระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 
TRANG FUN RUN ครั้งท่ี 3 ณ จังหวัดตรัง  

 

3. จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ มี
น้ําหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความ
มั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีผลงานจากการเข้าร่วมงาน กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กรีฑาและกีฬาในระดับประเทศเป็นจํานวนมาก   
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ พัฒนา
พฤติกรรมในการเคารพกฎกติกาต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด  

 

4. จุดควรพัฒนา 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ให้มีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 
 2. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ให้ผ่านค่าเฉลี่ยระดับประเทศ หรือพัฒนาให้
มีความก้าวหน้าตามเกณฑ์ของสถานศึกษากําหนด 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณในแต่ละ
ระดับชั้น ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการทํางานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเพ่ิมเติม 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถ่ิน ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทยเพ่ิมเติม   
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5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
1. เร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมท้ัง
พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดจําแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  

3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความรู้พ้ืนฐาน มีทักษะ
พ้ืนฐานในการทํางานหรืองานอาชีพ 

4. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

โครงการท่ีช่วยส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา เช่น โครงการส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาด้วยโครงงานหรือสะ
เต็มศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีงามตามท่ีโรงเรียนกําหนด  โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถ่ิน ความเป็นไทยและการ
ยอมรับความแตกต่าง  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสวีวิทยา มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) 
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารท่ีเป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และค่านิยมของโรงเรียน เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการทํางานท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียน   
มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
 

          โรงเรียนสวีวิทยา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ รวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT เพ่ือกําหนดจุดยืน กําหนดภาพความสําเร็จ จัดทําร่างวิสัยทัศน์ 
ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง โดยมีโครงการสนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
นโยบายและแผน ในกิจกรรมพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และกิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสวีวิทยา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารท่ัวไป กํากับ 
ติดตาม ดูแล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) 
โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจร
คุณภาพ PDCA เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน โรงเรียนวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม (SWOT) บริบทสถานศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ดําเนินการตามแผน นิเทศกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน นําผลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
โดยมีโครงการสนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป ในกิจกรรมการดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนางานสารบรรณ กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวีวิทยา กิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาและ
กรรมการท่ีปรึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบายและแผน ในกิจกรรมพัฒนาระบบงานนโยบาย
และแผน กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนสวีวิทยา ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้ เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการ
พัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิเคราะห์ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน และชุมชน วาง
แผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  



69 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

2. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร Mini English Program (MEP) และการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษา และการสื่อสาร 

3. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ สร้างเสริมทักษะการทํางาน  
4. จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)  
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ประเมินการจัดการเรียนการ

สอนโดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนสวีวิทยา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดทํา
โครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม 
ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วม
ประกวดผลงานรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ 
และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ 
ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากร
ในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมีโครงการสนับสนุน เช่น โครงการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารงานบุคคล ในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครู บุคลากรสู่มืออาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน
ของครูและบุคลากร และกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริม
ความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล ในกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา ด้านวิชาการ กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

โรงเรียนสวีวิทยา ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
ด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ อาคารเรียนและอาคารประกอบจํานวน 10 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง 
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง จํานวนห้องเรียนท้ังหมด 52 ห้องเรียน มีห้องสมุด มีคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร
จัดการ จํานวน 30 เครื่อง คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนจํานวน 150 เครื่อง มีการติดต้ังอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การค้นคว้าของนักเรียนทุกเครื่อง มีห้องสมุดดิจิตอลบริการค้นคว้าข้อมูล มีคอมพิวเตอร์ จํานวน 50 เครื่อง  
ท่ีมีความพร้อม และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ มีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณท่ัวไปสะอาด สวยงาม  
มีท่ีนั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก แหล่งเรียนรู้ภายใน 
เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน ห้องสวัสดิการโรงเรียน ห้องดนตรีไทย ห้องนาฏศิลป์ ห้องพยาบาล 
ห้องศาสตร์พระราชา ห้องปฏิบัติการคหกรรม แหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวี 
วัดโพธิเกษตร ห้องสมุดประชาชนอําเภอสวี ป่าชายเลน หมู่บ้านท้องตมใหญ่ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ศูนย์เรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชา แก้มลิง หนองใหญ่ จังหวัดชุมพร โดยมีโครงการสนับสนุน เช่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
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พัฒนาอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ในกิจกรรมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมงานปรับปรุง/ซ่อมแซม 
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบายและแผน ในกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
และเว็บไซต์ โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน ในกิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องธนาคารโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ ในกิจกรรมพัฒนา 
และปรับปรุงงานห้องโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์บริเวณหอประชุมใหญ่และอาคารโดม 
กิจกรรมพัฒนาห้องไร้พรมแดน โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมจัดบอร์ดวันสําคัญ 
ไวนิลวันสําคัญ 
 โรงเรียนสวีวิทยา มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบายและแผน ในกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
และเว็บไซต์ เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหาร
กลุ่มงานและฝ่ายต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Bookmark และ SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ตาม
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล พัฒนาระบบงานบริการห้องสมุด จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุดตาม
โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0 การรายงานข้อมูลทางการเงิน (e - budget) 
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) ตามโครงการโครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคาร
โรงเรียน พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ
อุปกรณ์ ปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์บริเวณหอประชุมใหญ่และอาคารโดมตามโครงการพัฒนาระบบงาน
โสตทัศนูปกรณ์  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ สื่อดิจิทัล และซอฟต์แวร์ท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
2. ผลการประเมิน 

โรงเรียนสวีวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

1) สถานศึกษากําหนดเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2) สถานศึกษากําหนด วสิัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ 
ของชุมชน ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  
รวมท้ังทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
3) สถานศึกษากําหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง 
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
1) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจําปี/แผนการใช้งบประมาณ
ประจําปี   

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2) สถานศึกษามีการนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จริงจัง   

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

3) สถานศึกษามีการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ง 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากร 
ทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

5) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอนของครู  

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

6) สถานศึกษามีการนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร 
และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

7) ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

1) สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2) สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับ กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง 
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร  
ให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ  

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

1) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

จากตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า ผลการ
ประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

 
ผลการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้  

โรงเรียนสวีวิทยา มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ผลการประเมิน 
ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มีกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการสํารวจความต้องการของชุมชน 
ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาของชาติ เพ่ือกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการกําหนดตัวชี้วัด
ของแต่ละมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2561-2563 และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสวีวิทยา ขับเคลื่อนความสําเร็จของตัวชี้วัด
แต่ละประเด็นพิจารณาผ่านโครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ โดยในปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสวีวิทยา มีโครงการท้ังหมด 26 โครงการ มีกิจกรรมท้ังหมด 189 กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้น 26 โครงการ รวม136 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71.96 ท้ังนี้ โรงเรียน
ไม่ได้ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

โรงเรียนสวีวิทยา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผลการประเมิน ระดับดีเลิศ สูงกว่า
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมี
กระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ภายใต้วงจร
คุณภาพ PDCA ท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีการกําหนดกระบวนการกํากับ ติดตาม ดําเนินการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม (Participative Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยครูและบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ดังปรากฏใน
แผนภาพท่ี 1 ผลปรากฏว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

 
 

โรงเรียนสวีวิทยา ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากําหนด โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ิน ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตร 
โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ได้แก่ วิสัยทัศน์ จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง
เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา แนวดําเนินการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักสูตรผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติ มีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
มีการนําผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีโครงการเพ่ือ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน MEP  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสวีวิทยา มีกระบวนการ
ในการพัฒนางานด้านวิชาการ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์เป็นจํานวนมากมาย ดังนี้  

1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน 
ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 12 ปีการศึกษา 2563 

2. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาได้รับทุนพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทความคิด
สร้างสรรค์อิสระ รายการ Siam Robot Programming Tournament ประจําปี  2563 

4. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา  ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศ อันดับท่ี 2 รางวัลพระราชทาน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TRANG 
FUN RUN ครั้งท่ี 3 ณ จังหวัดตรัง 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

  โรงเรียนสวีวิทยา พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากําหนด 
ครูและบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับ
ความสนใจและความต้องการของตนเอง แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาจัดทําเป็นสารสนเทศเก่ียวกับความต้องการใน
การพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญ โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะ
ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ได้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง 
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้คุณครูได้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจําแนกตามจํานวนชั่วโมงท่ีได้รับการ
พัฒนาดังแสดงในแผนภาพท่ี 2 มีการกําหนดการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยกําหนดในตารางปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ สัปดาห์ การทําผลงานเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะในระดับ  
ท่ีสูงข้ึน โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสวีวิทยา มีครูท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 19 คน วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ 28 คน รวมมีครูท่ีมีวิทยฐานะท้ังสิ้น 47 คน คิดเป็นร้อยละ 48.45 ดังปรากฏในแผนภาพท่ี 3 
นอกจากนี้จากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูในปีการศึกษา 2563 พบว่า ครูทุกคนมีผล
การประเมินไม่น้อยกว่าระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานด้านการ
บริหารจัดการท่ีส่งผลถึงครูและนําไปสู่คุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรมีผลงานประสบความสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 

   
หมายเหตุ จํานวนครู (ข้าราชการครู 97 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน) 
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แผนภาพท่ี 3 แสดงจํานวนข้าราชการครู จําแนกตามตําแหน่ง/วิทยฐานะ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

โรงเรียนสวีวิทยา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
ผลการประเมิน ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษากําหนด โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน มีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
จัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ท้ังในเรื่องแหล่งเรียนรู้และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลให้
โรงเรียนมีความสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในโรงเรียนร่มรื่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
จากการพิจารณาความพึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ดังปรากฏผลในแผนภาพท่ี 4 

 
โรงเรียนสวีวิทยา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ผลการ

ประเมิน ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษากําหนด โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน มีการวางแผนในการบริหารจัดการท่ีดี ทําให้
บริหารงานในโรงเรียนเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือในการนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาสถานศึกษา โดยมีข้ันตอน ดังนี้ ประชุมสร้างความตระหนักให้บุคคลกรทุกคนในโรงเรียนเห็นความสําคัญ
ของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ วางแผนจัดระบบงานในโรงเรียนให้เป็นหมวดหมู่ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละงานอย่างชัดเจน ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําข้อมูลตามท่ีได้รับมอบหมาย นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะ สรุปผลและประเมิน รายงานและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องทราบทุกปี โรงเรียน
มีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ มีการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีช่องทางการติดต่อ สอบถาม ติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียน 
ดังนี้ เว็บไซต์ http://www.sawi.ac.th  เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนสวีวิทยา และ sawi pr news. 

 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนสวีวิทยา มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษา
ของชาติ สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจําปี มีการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
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แผนภาพท่ี 4 แสดงร้อยละของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

บริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนําข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา มีการ
ระดมทรัพยากรสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญา
จากท้องถ่ินมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากเครือข่ายของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนสวีวิทยามีความพร้อมในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนสวีวิทยาเป็นสถานศึกษาท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง จึงเป็นท่ียอมรับและความต้องการของผู้ปกครองท่ี
จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนในการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ หรือด้านอ่ืน ๆ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนสวีวิทยา ควรพัฒนาด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงเพ่ือพัฒนางานให้
ต่อเนื่อง การบริหารงานต้องประสานงานกับหลายฝ่ายท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก ยังขาดความคล่องตัว
และล่าช้า ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

จากการประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี 2 ของโรงเรียนสวีวิทยา พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับจากชุมชน ท้องถ่ิน และหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพผลการดําเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้กําหนดแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี การจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรม การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานให้สอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารจัดการและให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

2. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และ
จัดสรรสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับการเรียนการสอน 

3. พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และระบบวงจรคุณภาพ 

(PDCA) ท่ีชัดเจน 
6. สร้างความเข้มแข็ง ความเชื่อมโยงของภาคีเครือข่ายของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความความคล่องตัว

รวดเร็วในการบริหารงาน 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสวีวิทยา ดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบใช้เกม การเรียนรู้
แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง การจัดค่ายวิชาการสู่ชุมชน และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจําวันได้ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียน 
และรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน   

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูจัดทําโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึกปฏิบัติให้
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นําเสนอผลงาน และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะสําหรับผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ หรือต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ และนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือตามความต้องการและจําเป็น โดยมีโครงการ
สนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล ในกิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ด้านวิชาการ กิจกรรมนิเทศภายใน 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   
โดยมีกระบวนการพัฒนาท่ีทําให้ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา โดยโรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและ
งานสนับสนุนด้วยการใช้กระบวนการ PDCA ในการทํางาน โดยมีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค์และระดับ
ผู้เรียนชัดเจน มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติและการประเมินท่ีครอบคลุมจุดประสงค์ผ่านการทดลองใช้ ปรับปรุง 
พัฒนามีการประเมินและมีเอกสารรายงานผลการนําไปใช้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย จัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําสื่อมัลติมีเดีย การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังนํา     
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ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม โดยมีโครงการสนับสนุน เช่น โครงการห้องสมุด
มีชีวิต พิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0 ในกิจกรรมจัดซ้ือหนังสือสิ่งพิมพ์ห้องสมุด กิจกรรมบริหารงานห้องสมุด
และจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกิจกรรม
พัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการให้ครูเรียนรู้กระบวนการ
จัดการเรื่องการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือตอบสนองสมรรถนะของผู้เรียน 5 สมรรถนะ คือ ความ 
สามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เน้นการจัดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการ Active Learning ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมทํา มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน อีกท้ังยังร่วมกับครูในการจัด
มุมประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา ดูแลอย่างใกล้ชิด และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวก
ซ่ึงเป็นวิธีจัดการกับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ เม่ือผู้เรียนทําดีต้องให้กําลังใจ ด้วยการ
กล่าวชื่นชม และพยายามให้การชื่นชมเกิดข้ึนบ่อยกว่าการตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรักมากกว่าการใช้ความ
รุนแรง ใช้การสื่อสารโดยตรงกับผู้เรียน สื่อสารทันทีท่ีผู้เรียนแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ครูควบคุมอารมณ์
ของตนให้เสมอต้นเสมอปลาย ม่ันคง แสดงออกท้ังร่างกายและคําพูดแบบไม่มีเง่ือนไข สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผู้เรียน โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล   
ท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย การประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยการสังเกต สอบถาม ประเมินผลงาน และนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด มีการวัดและประเมินผลการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น โดยมี
โครงการสนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) มีการดําเนินกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร 
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
ส่งเสริมนักเรียนผ่านกระบวนการคิดและได้ลงมือปฏิบัติจริงท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูสามารถผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สนับสนุนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ของครูทุกคน มีการจัดตาราง PLC ท้ังของกลุ่มบริหารวิชาการ และของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้เพ่ือนําข้อมูลมาร่วมพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสร้างนวัตกรรม จัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นทักษะการคิด จัดกิจกรรมท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง โรงเรียนสนับสนุนครูนําผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสู่การทําวิจัยในชั้นเรียน  
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2. ผลการประเมิน 
โรงเรียนสวีวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณา ดังนี้  
 

ตารางท่ี 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 89.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

1)  ครูจัดทําโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 87 ร้อยละ 90.99 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  

ร้อยละ 86 ร้อยละ 89.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการคิด และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ และนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จริง  

ร้อยละ 86 ร้อยละ 89.56 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสําหรับผู้ท่ีมี
ความสามารถพิเศษ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
และนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
เพ่ือช่วยเหลือความต้องการจําเป็นจริง 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 86.51 ตามเป้าหมาย 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 78 ร้อยละ 81.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ 81 ร้อยละ 85.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
ตามความเหมาะสม มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ 77 ร้อยละ 80.13 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  ครูนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
ตามความเหมาะสม 

ร้อยละ 77 ร้อยละ 77.75 ตามเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 82 ร้อยละ 85.43 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชงิบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 85.09 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
2) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็ก
รักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้รว่มกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 85.77 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 86.06 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 86.59 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจาก
จัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วยเพ่ือนําผลการประเมินไป
ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนโดยใช้เครื่องมือ 
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัด
ในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 84.08 ตามเป้าหมาย 

3) ครูมีการวัดและประเมินผลตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ทุกตัว 
หลังจากจัดการเรียนรู้จบ ในแต่ละตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
เพื่อนําผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา
ผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวช้ีวัดในแต่ละตัว 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 83.31 ตามเป้าหมาย 

4) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน  เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 88.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

5) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 87.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.72 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 81 ร้อยละ 84.93 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ข้อมูลสะท้อนเพ่ือนําไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 79 ร้อยละ 80.51 ตามเป้าหมาย 

จากตารางท่ี 5  แสดงระดับคุณภาพของค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน และสรุปผลการประเมินมาตรฐาน
ท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พบว่า ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็น
พิจารณา สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ  
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ผลการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนี้ 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับดีเลิศ โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน

การศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังต่อไปนี้ 
   ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในภาพรวม

คิดเป็นร้อยละ 89.07 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 86 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทําการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทําโครงสร้างรายวิชาในรายวิชา
ท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 1) ผลการประเมินการนิเทศการสอน ในภาพรวมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยปีการศึกษา 2563 
ผลการประเมินการนิเทศการสอนอยู่ในระดับดีมาก ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
โดยการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการ
อบรมพัฒนาครูให้จัดทําแผนการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้างองค์ประกอบครบตามสถานศึกษากําหนดตามแบบวัด
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และนําไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 
 2) ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยโรงเรียน สนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่
นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ครูนํานวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
          ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 81.07  
จากค่าเป้าหมายร้อยละ 78 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
ท่ีหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความเหมาะสม มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ นําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม  

1) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบเครือข่าย เช่น Google Classroom,  Google Meet, Zoom, Line Group Calls 

2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถ่ินบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง แหล่งเรียนรู้ภายในท่ีสําคัญ ได้แก่ ห้องสมุด
โรงเรียน ห้องภูมิปัญญาท้องถ่ิน ห้องสมุดดิจิตอล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน ระบบนิเวศ
ในโรงเรียน สนามฟุตบอลหญ้าเทียมคิงเพาเวอร์ แหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีสําคัญ ได้แก่ วัดโพธิเกษตร พิพิธภัณฑ์
วัดพระบรมธาตุสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ห้องสมุดประชาชน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ป่าชายเลน หมู่บ้าน
ท้องตมใหญ่ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา แก้มลิง หนองใหญ่ จังหวัดชุมพร 

  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.43 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 82 
ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 1) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง  
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 2) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมท่ีจะดําเนินการเรียนการสอนให้เป็น 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลใน
การเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
ทําการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  

3) ครูจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจให้
นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการ ต่างๆ ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมถึงการดําเนินงานของงานแนะแนวเพ่ือให้คําปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนท้ังทางด้านการ
เรียนและด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  
นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 

ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  
86.06 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 83 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  1) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านท้ังการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล   
การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วยเพ่ือ
นําผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน มีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ทุกตัว 
หลังจากจัดการเรียนรู้จบ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย  

2) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

3) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

4) ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แบบประเมินพฤติกรรม 
(SDQ) แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 82.72 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ข้อมูลสะท้อนเพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

1) โรงเรียนสวีวิทยามีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร 
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียวกัน ครูผู้สอนต่างกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   

2) ครูมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน  
3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC เพื่อแก้ไขปัญหา
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส่งผลสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเป็นข้อมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
และในการประเมินหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยความยุติธรรมและหลากหลาย
ตามสภาพจริงของนักเรียน อีกท้ังทําให้เกิดสื่อและนวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ท่ีหลากหลาย 
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3. จุดเด่น 
1. ครูทุกคนมีโครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ครูต้ังใจ มุ่งม่ันในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างเต็ม

ศักยภาพ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม   

3. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูนําสื่อและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เช่น Zoom, Google Classroom,  
Google Meet, Line Group Calls 

4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดบรรยากาศในห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

5. ครูมีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังด้านเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ ถูกต้องตามศักยภาพท่ีแท้จริงของนักเรียน รวมท้ังใช้เครื่องตรวจ
วิเคราะห์ข้อสอบท่ีได้มาตรฐาน สามารถนําข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ครูควรตระหนักและให้ความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามท่ีโรงเรียน
ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 

2. ครูควรกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสําคัญของผู้ เรียน ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ การเรียนรู้ เนื้อหาสาระสําคัญของบทเรียน และให้ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะสําคัญ 

3. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนข้ึน 
4. ครูควรติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ นักเรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง 
5. ครูควรนําภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน

ได้ศึกษาและปฏิบัติจริง 
 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

1. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา เทคโนโลยี 
และวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. นิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง  
4. ส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
5. พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  
6. พัฒนาครู โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้เข้ารับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เข้ารับการอบรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผล การนําไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมลู/งาน /โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 
ด้านคุณภาพ
ของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการของ
ผู้เรยีน 

1) มีความสามารถ  
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดคํานวณ 
2) มีความสามารถ  
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
3) มีความสามารถ    
ในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
การสื่อสาร 
5) มีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรยีนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ   
ท่ีดีต่องานอาชีพ 

4 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
4 

 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
ดี 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

โครงการสนับสนุน 
- พัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศ  
สู่มาตรฐานสากล 
- ห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0  
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
- พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน MEP 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะ 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพ 
- ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
- พัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
ข้อมูล หลักฐานสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง 
- แบบสรุปผลการเรียน ผลการประเมินอ่าน คิด 
วิเคราะห์ การประเมินสมรรถนะ 
- แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะในเอกสารประกอบ 
การเรยีนและสมดุการบ้าน 
- บันทึกการอ่าน สื่อเก่ียวกับส่งเสริมการอ่าน 
- รางวัล/เกียรติบัตรของครู และนักเรียน 
- สื่อ นวัตกรรม 
- แบบประเมินช้ินงาน การนําเสนองาน  
- ผลงานนักเรียน 
- แบบประเมินหลังเรยีน 
- แบบประเมินวัดเจตคต ิ
- สถิติการศึกษาต่อของนักเรยีน 
- การสัมภาษณ ์
 
 

ระดับคุณภาพ ดี  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมลู/งาน /โครงการ/กิจกรรม) 

1.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 
2) ความภูมิใจ 
ในท้องถ่ิน  
และความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะ 
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
4) สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

ดีเลิศ 

โครงการสนับสนุน 
- ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
- พัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- วันดีศรีคุณธรรม 
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรยีน 
- พัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 
- พัฒนางานประชาสัมพันธ์และสมัพันธ์ชุมชน 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
- พัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศ 
สู่มาตรฐานสากล 
 
ข้อมูล หลักฐานสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- การสังเกต 
- ภาพกิจกรรม 
- แฟ้มข้อมูลนักเรียน 
- แฟ้มเยี่ยมบ้าน 
- เอกสารการคัดกรอง 
- แบบบันทึกประชุมระดับช้ัน 
- การเรียนกระบวนการกลุ่ม 
- การสัมภาษณ ์
- ภาพกิจกรรมจิตอาสา 
- เอกสารทางสุขอนามัย 
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
- แฟ้มเยี่ยมบ้าน 
- แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
สรุป มาตรฐานท่ี 1 ดี  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมลู/งาน /โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
2.3 ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้าน ตาม 
หลักสตูรสถานศึกษา 
และทุกกลุม่เป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครู และ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

 
 

4 
 
 
 
4 

ดีเลิศ 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

ดีเลิศ 
 

โครงการสนับสนุน 
- พัฒนาระบบบริหารงานนโยบายและแผน 
- พัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 
- ปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะ 
- พัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ ์
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรยีน 
- พัฒนางานประชาสัมพันธ์และสมัพันธ์ชุมชน 
- พัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 
- พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 
- พัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ ์
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
- พัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศสู่
มาตรฐานสากล 
- ห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0 
- พัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 
 
ข้อมูล หลักฐานสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2561-2563 
-  แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
- ผลงานนักเรียน 
- แหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอก 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- โครงสร้างรายวิชา 
- การอบรมพัฒนาคร/ูรายงานผลการอบรม 
- แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 
- รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2563  � โรงเรียนสวีวิทยา 

มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมลู/งาน /โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้น
ผู้เรยีนเป็น
สําคัญ 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่น
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู ้
3.3 มีการบริหาร 
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนําผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมลู
สะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู ้

4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
4 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

โครงการสนับสนุน 
- พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 
- พัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศ 
สู่มาตรฐานสากล 
- พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
- พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน MEP 
- พัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
 
ข้อมูล หลักฐานสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- โครงสร้างรายวิชา 
- เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- บันทึกการใช้สื่อ 
- สื่อ นวัตกรรม 
- ผลงานนักเรียน 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 
- สรุปผลการเรียน Bookmark 
- บันทึกกิจกรรม PLC 
- แบบบันทึกการนิเทศคร ู

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 

หมายเหตุ :  ระดับคุณภาพ  
  5   หมายถึง  ยอดเยี่ยม      
  4   หมายถึง  ดีเลิศ     
  3   หมายถึง  ดี      
  2   หมายถึง  ปานกลาง 
  1   หมายถึง  กําลังพัฒนา 
สรุป ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณของภาพผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดีเลิศ 
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การเผยแพร่ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  

ประจําปีการศึกษา 2563 

 

 

Website  http://www.sawi.ac.th 
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