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การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 

ของโรงเรียนสวีวิทยา 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวีวิทยา ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันท่ี 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564  
ของโรงเรียนสวีวิทยาแล้ว     

           เห็นชอบให้ดําเนินการ นํารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนําเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 

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

      กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา ปฏบัิติหน้าท่ีแทน 
                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวีวิทยา 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564  � โรงเรียนสวีวิทยา   

บทสรุปผู้บริหาร 
 

โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) ต้ังแต่วันท่ี 23 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 มีบุคลากรสายบริหาร จํานวน 5 คน และมีบุคลากรครู จํานวน 93 คน มีนักเรียน จํานวน 1,939 คน 
ได้ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดําเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา 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 
 

คุณภาพของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี 
 หลักฐานสนับสนุน 
 โรงเรียนสวีวิทยา มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
ได้แก่ “มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา  
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” และตามจุดเน้น อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้คู่ความดี” ผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้าน ท้ังด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ต้องให้ความสําคัญควบคู่กันไป มีกระบวนการ 
พัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดคล้องและสัมพันธ์กับสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี 
ตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนด   
 แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพระดับสูงข้ึน 
 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยการรักษาผล
หรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช่วง 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 2. เร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมท้ังพัฒนา
ให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
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 โครงการหรือกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา เช่น โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการพัฒนาผู้เรียน 
มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 หลักฐานสนับสนุน 
 โรงเรียนสวีวิทยา มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) 
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารท่ีเป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
ค่านิยมของโรงเรียน เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการทํางานท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
และกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารท่ัวไป  ในปีการศึกษา 2564 เป็นการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดําเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ปกติท่ีโรงเรียน (Onsite) รูปแบบออนไลน์ (Online) และรูปแบบ Hybrid learning เป็นการผสมผสานการเรียนรู้
ในห้องเรียน แบบรักษาระยะห่าง ควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ โรงเรียนได้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้
กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกําหนด 
 แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพระดับสูงข้ึน 
 1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และจัดสรร
สื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับการเรียนการสอน 
 2. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และระบบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ท่ีชัดเจน 
 3. พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  
 4. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน และพัฒนาการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 หลักฐานสนับสนุน 
 โรงเรียนสวีวิทยา ดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้คู่ความดี” ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านระเบียบวินัย ความรู้ และคุณธรรม โดยการส่งเสริมครู  
ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบ Active Learning มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีดี ประพฤติ ปฏิบัติดี รวมถึงการมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียน และรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีตรงกับความต้องการ
และความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอนวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญอยู่ในระดับ ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกําหนด 
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 แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพระดับสูงข้ึน 
 1. พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning) และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2. นิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริม
การใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาครู โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้เข้ารับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เข้ารับการอบรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผล การนําไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความม่ันใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดี มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กรีฑา และกีฬา ในระดับภาค 
และระดับประเทศเป็นจํานวนมาก   
 3. โรงเรียนสวีวิทยา มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้ชัดเจน มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีการระดมทรัพยากรสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในรูป
ของงบประมาณและบุคคล ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ สนับสนุน
กระบวนการพัฒนาครูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนได้มีมาตรการป้องกัน
ตามระดับการแพร่ระบาดด้วยการจัดทําแผนเผชิญเหตุ ยึดหลักการปฏิบัติด้วยมาตรการป้องกัน ท้ัง 6 มาตรการหลัก 
(DMHT-RC)  6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม รองรับการเปิดเรียนแบบปกติ (Onsite) 
อย่างปลอดภัย ตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมในการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ท้ังนี้ โรงเรียนสวีวิทยาเป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ จึงเป็นท่ียอมรับและความต้องการของผู้ปกครองท่ีจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
 4. ครูทุกคนมีโครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 5. ครูมีความมุ่งม่ันในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
จากเนื้อหาสาระท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม   
 6. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ครูนําสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เช่น Google Classroom, Google Meet, LINE Meeting 
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 7. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดบรรยากาศในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 
 8. ครูมีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังด้านเครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลท่ีมีคุณภาพ ถูกต้องตามศักยภาพท่ีแท้จริงของผู้เรียน รวมท้ังใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบท่ีได้
มาตรฐาน สามารถนําข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ให้มีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ และ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ให้ผ่านค่าเฉลี่ยระดับประเทศ หรือพัฒนาให้มีความก้าวหน้า
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษากําหนด 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกระดับชั้น ส่งเสริม
การรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการทํางานเป็นทีม การเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยจัดกิจกรรมด้านสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์
แข็งแรง มีจิตใจท่ีเป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม 
 4. พัฒนาวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงาน การปฏิบัติ 
การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาตามกระบวนการท่ีใช้ปรับปรุงการทํางานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานต้องประสานงานกับหลายฝ่าย 
ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก ทําให้ขาดความคล่องตัวและล่าช้า ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและ
ไม่เห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. ครูควรตระหนักและให้ความสําคัญกับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จตามท่ีโรงเรียนประกาศไว้
อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกัน  
 6. ครูควรติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ควรให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที เพ่ือผู้เรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง 
 7. ครูต้องพร้อมท่ีจะปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ และต้องมีความกระตือรือร้น
ท่ีจะพัฒนาทักษะและวิทยาการให้ทันสมัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ๆ 
โดยการเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
 

       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                       (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
                   ผู้อํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
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คํานํา 
 

 เอกสาร “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564” ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ
รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสวีวิทยา ในปีการศึกษา 2564 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ช 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564  � โรงเรียนสวีวิทยา   

สารบัญ 
 
เรื่อง                    หน้า 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ข้อมูลสถานศึกษา  ชื่อโรงเรียน สวีวิทยา  รหัสสถานศึกษา 10 หลัก : 1086110303 
 สถานที่ตั้ง  เลขที่ 597 หมู่ที่ 5 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86130   

 โทรศัพท์ 077-531217  โทรสาร 077-531811 
 e-mail : sawiwittaya@sawi.ac.th  website : www.sawi.ac.th   
 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
 เนื้อท่ี  16 ไร่  3 งาน  91 ตารางวา 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนสวีวิทยา เดิมชื่อว่า “โรงเรียนสวีควนสีแท” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 ไม่มีอาคารเรียนถาวร ได้ใช้

ศาลาโรงฉันของวัดโพธิเกษตรเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ในปีแรกมีนักเรียนจ านวน 40 คน มีนายเจริญ พรหมหาญ 
เป็นครูใหญ่ 

พ.ศ. 2504  ผู้ปกครอง พ่อค้า ประชาชน ได้บริจาคเงิน และแรงงานสร้างอาคารเรียน 
 พ.ศ. 2505  ย้ายจากวัดโพธิเกษตร มาอยู่ในพ้ืนที่ปัจจุบัน เลขที่ 597 หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 
 พ.ศ. 2506  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 40,000 บาท และเงินสมทบจากข้าราชการ พ่อค้า 

ประชาชน สร้างอาคาร 1 หลัง เป็นอาคารไม้ สองชั้น 8 ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2509  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมในชนบท “ค.ม.ช.” รุ่นที่ 3 ได้รับ

งบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน และอาคารคหกรรม 
 พ.ศ. 2511  ได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนสวีควนสีแท” เป็น “โรงเรียนสวีวิทยา” 
 พ.ศ. 2512  ผู้ปกครองนักเรียน ซื้อที่ดินข้างโรงเรียนบริจาคให้อีก 4 ไร่ เพื่อขยายบริเวณของโรงเรียน

ออกไปตามสภาพการขยายตัวของนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน รวมเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งสิ้น 15 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา 
 พ.ศ. 2520  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท าการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่

ระดับชั้น ม.1 - ม.6 โดยนักเรียนทั้งหมดเดินทางไป-กลับ 
 พ.ศ. 2525  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  
 พ.ศ. 2542  ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
 พ.ศ. 2544  ได้รับโล่โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา 
 พ.ศ. 2549  ผ่านการประเมิน “หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 
 พ.ศ. 2549  ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)  ในระดับ ดี 
 พ.ศ. 2554  คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณข้างหอประชุมใหญ ่

เพ่ิมเติมท าให้โรงเรียนมีเนื้อที่เพ่ิม เป็น 16 ไร่  2 งาน  20 ตารางวา      
 พ.ศ. 2555  ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับดี 
 พ.ศ. 2556  คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณข้างหอประชุมใหญ่

เพ่ิมเติมท าให้โรงเรียนมีเนื้อที่เพ่ิม เป็น 16 ไร่  3 งาน  91 ตารางวา 
 พ.ศ. 2557  ได้รับโล่รางวัลที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2557 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อวันที่ 
7 พฤษภาคม 2558 
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 พ.ศ. 2559  ได้รับมอบอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 
 พ.ศ. 2562  ทีมเศรษฐีสวนทุเรียน โรงเรียนสวีวิทยา นักเรียนผู้พัฒนา “บอร์ดเกมเศรษฐีสวนทุเรียน” 

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2563  ได้รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมคิงเพาเวอร์ “โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลัง
เยาวชนไทย” จากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 

 พ.ศ. 2564  ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

  โรงเรียนสวีวิทยา เปิดท าการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 63 ปี มีผู้บริหารสถานศึกษามาแล้ว 16 คน 
ปัจจุบันมี นายไกรวัลย์ สังฆะสา เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 53 ห้องเรียน มีโครงสร้างการจัดชั้นเรียนเป็น 10-10-10 และ 8-8-7 
ตามล าดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เปิดห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ห้องเรียน Mini English Program (MEP) และห้องเรียนทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เปิดห้องเรียนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และอีก 4 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนเรียนวิทย์-คณิต 
แผนการเรียนศิลป์-คณิต แผนการเรียนศิลป์-จีน และแผนการเรียนศิลป์-สังคม โรงเรียนสวีวิทยามีบรรยากาศ
อันร่มรื่นน่าอยู่ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้คู่ความดี และก้าวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 

            

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
  สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน มีลักษณะเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

ประกอบด้วย ตรงกลางมีอักษร “ส ว” แทนค าว่า โรงเรียนสวีวิทยา ลายรอบตัวอักษรมีลักษณะคล้ายดอกมะพร้าว 
หมายถึง อ าเภอสวีมีมะพร้าวมาก ปลายยอดมีเลข “๕” ซึ่งหมายถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาล าดับที่ 5 ของจังหวัด
ชุมพร ส่วนล่างของสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนเป็น คติพจน์ ประจ าโรงเรียนสวีวิทยา “วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ” 
ซึ่งหมายถึง คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
   สีประจ าโรงเรียน 
  สีม่วง   เป็นสีที่แสดงถึง ความร่มรื่น  ร่มเย็น 
  สีเหลือง   เป็นสีที่แสดงถึง แสงสว่างดุจดวงประทีปแห่งการศึกษาเล่าเรียน  

  พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระพุทธชัยพรพัฒนสวี  สุวัติถีศึกษากรมุนินทร์ 
  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นศรีตรัง 

   ปรัชญาประจ าโรงเรียน ความรู้ดี มีวินัย มีน้ าใจ พลานามัยสมบูรณ์ 
   คติพจน์ประจ าโรงเรียน วิริเยน ทุก ฺขมจฺ เจติ (คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร) 
  

1.2   สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
                 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
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1.3   เขตพื้นที่บริการ โรงเรียนสวีวิทยารับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้  
  ต าบลนาโพธิ์   หมู่ที่ 1-8  ต าบลสวี หมู่ที่ 1-4 
  ต าบลปากแพรก  หมู่ที่ 1-6  ต าบลทุ่งระยะ    หมู่ที่ 3 
  ต าบลครน    หมู่ที่ 3   ต าบลท่าหิน     หมู่ที่ 1-7, 9-10 
  ต าบลวิสัยใต้    หมู่ที่ 1-6, 8-10    

 

2.  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
2.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

ชื่อ-สกุล  นายไกรวัลย์ สังฆะสา  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. การบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรียนสวีวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 
โทรศัพท์  0862682486   e-mail kraiwan.s@sawi.ac.th 

 

     2.2  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

ชื่อ-สกุล  นายทนง ชีวะประไพ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรียนสวีวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 
โทรศัพท์  0912140461   e-mail tanong.cheewapraphai@sawi.ac.th 
รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ชื่อ-สกุล  นายชาญชัย ผลอุบัติ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรียนสวีวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 
โทรศัพท์  0809368846   e-mail chanchai.phon-ubud@sawi.ac.th 
รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

ชื่อ-สกุล  นายก าพล ชุ่มจันทร์ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรียนสวีวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 
โทรศัพท์  0817770649   e-mail kampol.chumjun@sawi.ac.th 
รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

 

ชื่อ-สกุล  นางสาวจุไรรัตน์ อ่อนมุข   
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรียนสวีวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 
โทรศัพท์  0952871551   e-mail jurairat.onmuk@sawi.ac.th 
รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
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2.3  ข้อมูลจ านวนบุคลากร  (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

เจ้าหน้าที่ 
รวม

ทั้งหมด 
ปีการศึกษา 2564 5 89 - 4 20 118 

  หมายเหตุ  เจ้าหนา้ที่ หมายถึง ลูกจา้งประจ า เจ้าหน้าที่ส านกังาน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ยกเว้น พนกังานราชการและครูอัตราจ้าง 
 

 2.4  ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษาสูงสุด (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม 
ชาย หญิง 

สูงกว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ผู้บริหารสถานศึกษา 4 1 5 - - 5 
ข้าราชการครู 18 71 23 66 - 89 
พนักงานราชการ - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง 2 2 - 4 - 4 
ลูกจ้างประจ า 3 - - 1 2 3 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน - 8 - 5 3 8 
เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  4 5 - - 9 9 

รวม 31 87 28 76 14 118 
  

 2.5  ข้อมูลข้าราชการครู (ปีการศึกษา 2564) 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
วิชาเอก/ 
สาขาวิชา 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

การพัฒนา
ตนเอง (ปี) 

1 นางสายพิณ นุ้ยสุข ครู/ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.5 

9 ครั้ง  
60 ชั่วโมง 

2 นางกาญจน ีแก้ววจิิตร ครู/ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.4 

16 ครั้ง  
76 ชั่วโมง 

3 นางสาวสมใจ ช่วงสม ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา  
ม.2, 6 

16 ครั้ง  
126 ชั่วโมง 

4 นางพันธ์ทิพย ์จิตร์ไพศาลศักดิ์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.1, 6 

11 ครั้ง  
59 ชั่วโมง 

5 นางจุฑารัตน์ เจริญสุข ครู/ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2 

14 ครั้ง  
85 ชั่วโมง 

6 นางปิยะนุช เมืองอุดม ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.1, 5, 6 

19 ครั้ง  
164 ชั่วโมง 

7 นางพรรณ ีพรหมเจริญ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.6 

14 ครั้ง  
42 ชั่วโมง 

8 นางสุกัญญา ศรีรัตนตาปี ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.4 

10 ครั้ง  
79 ชั่วโมง 

9 นางพัลลภา ขวัญพะงุ้น ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.6 

9 ครั้ง  
105 ชั่วโมง 

10 นางสาวจตุพร สิ้นทุกข ์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์   
ม.5 

15 ครั้ง  
105 ชั่วโมง 

11 นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร ครู/ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี) เคมี 
ม.4, 5 

14 ครั้ง  
93 ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
วิชาเอก/ 
สาขาวิชา 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

การพัฒนา
ตนเอง (ปี) 

12 นางปุณภัช ไพบูลย์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 5 

25 ครั้ง  
167 ชั่วโมง 

13 นางมณีวรรณ วงค์ลาศ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. 
ว.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การจัดการการส่ือสาร
ภาครัฐและเอกชน 

ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 4 

13 ครั้ง  
58 ชั่วโมง 

14 นายอนวุัตร ทองช่างเหล็ก ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.2 

20 ครั้ง  
146 ชั่วโมง 

15 นางพวงเพ็ญ ด าอุดม ครู/ครูช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ 
ม.2, 3 

10 ครั้ง  
99 ชั่วโมง 

16 นางสาระกร กองยอด ครู/ครูช านาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.2, 4 

16 ครั้ง  
90 ชั่วโมง 

17 นายสมชาย แก้วนาค ครู/ครูช านาญการ ค.บ. ดนตรี ดนตรี   
ม.1 - 3 

5 ครั้ง  
57 ชั่วโมง 

18 นางวนิตา เกตศิริวงศ์ ครู/ครูช านาญการ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์   
ม.2 

8 ครั้ง  
67 ชั่วโมง 

19 นางเบญจพร อุชุภาพ ครู/ครูช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์ 
ม.1, 2, 5, 6 

18 ครั้ง  
101 ชั่วโมง 

20 นางสาวยพุร ตักศิลา ครู/ครูช านาญการ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์  
ม.4 

8 ครั้ง  
75 ชั่วโมง 

21 นายนาวิน โพธิ์ศร ี ครู/ครูช านาญการ ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา  

คณิตศาสตร์   
ม.1 

18 ครั้ง  
85 ชั่วโมง 

22 นายภูริพัฒน ์แก้วบุญจันทร ์ ครู/ครูช านาญการ ค.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา  
ม.4, 6 

20 ครั้ง  
311 ชั่วโมง 

23 นางสุพรรณนิการ์  
แก้วบุญจันทร ์

ครู/ครูช านาญการ ค.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา  
ม.1, 5, 6 

20 ครั้ง  
355 ชั่วโมง 

24 นางสาวศศิธร  
จันทร์ประเสริฐ 

ครู/ครูช านาญการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

จิตวิทยาเเละการแนะเเนว
การเเนะเเนวเเละ 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

แนะแนว 
ม.3, 5, 6 

14 ครั้ง  
102 ชั่วโมง 

25 นางเพ็ญสวัสดิ ์เทวบิน ครู/ครูช านาญการ ค.ม. บรรณารักษ์ศาสตร์ การใช้ห้องสมุดฯ 
การงานอาชพี 
ม.1, 4 

24 ครั้ง  
278 ชั่วโมง 

26 นางสาวสุขุมาภรณ์ กุณฑล ครู/ครูช านาญการ ศษ.บ. 
ศษ.ม 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย  
ม.1, 4 

19 ครั้ง  
57 ชั่วโมง 

27 นางสุรีย์พร รินสกุล ครู/ครูช านาญการ วท.บ. วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์   
ม.2, 5 

11 ครั้ง  
96 ชั่วโมง 

28 นายภัทรวิชช์ ปลื้มใจ ครู/ครูช านาญการ ค.บ 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.1, 3 

6 ครั้ง  
33 ชั่วโมง 

29 นายอุดม หมุนนุ้ย ครู/ครูช านาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์   
ม.1 

8 ครั้ง  
65 ชั่วโมง 

30 นายวิชยั ดีสมุทร ครู/ครูช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2, 6 

42 ครั้ง  
191 ชั่วโมง 

31 นายจกัรพันธ ์เสนีย์ ครู/ครูช านาญการ วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

พลศึกษา สุขศึกษา 
ม.1-3, 4, 6 

8 ครั้ง  
83 ชั่วโมง 

32 นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ ์ ครู/ครูช านาญการ ค.บ. 
ค.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
บริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์   
ม.2, 4 

9 ครั้ง  
44 ชั่วโมง 

33 นายคฑาวธุ บัวดิษ ครู/ครูช านาญการ ศป.บ. 
ศษ.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป์ 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 

ทัศนศิลป์ ศิลปะ   
ม.1-3 

12 ครั้ง  
102 ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
วิชาเอก/ 
สาขาวิชา 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

การพัฒนา
ตนเอง (ปี) 

34 นายเอกลกัษณ์ ศรีเปารยะ ครู/ครูช านาญการ ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา 
ม.3 

15 ครั้ง  
111 ชั่วโมง 

35 นางสาวปิยมาภรณ์ รักษ์รอด ครู/ครูช านาญการ วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์  
ชีววิทยา 
ม.2, 4, 6 

16 ครั้ง  
118 ชั่วโมง 

36 นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ ครู/ครูช านาญการ ศศ.บ. 
 

ค.ม. 

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
การบริหารการศึกษา  

สังคมศึกษา  
ม.1, 5 

8 ครั้ง  
54 ชั่วโมง 

37 นางสาวเกตุวด ีบุญเปีย ครู/ครูช านาญการ ค.บ. 
ค.ม. 

ภาษาไทย 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย  
ม.4 

11 ครั้ง  
49 ชั่วโมง 

38 นายวรกร เกตุสถิตย์ ครู/ครูช านาญการ ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

การสอนคณิตศาสตร์ 
การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.3, 6 

11 ครั้ง  
94 ชั่วโมง 

39 นางสาววรัญญา แดงสนิท ครู/ครูช านาญการ ค.บ. 
ค.ม. 

การสอนคณิตศาสตร์ 
วิธีวิทยาการวจิัย
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ม.3, 4 

22 ครั้ง  
136 ชั่วโมง 

40 นายกิตติพงศ์ พาหะมาก ครู/ครูช านาญการ กศ.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์-เคมี 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 

เคมี วิทยาศาสตร์ 
ม.4-6 

8 ครั้ง  
69 ชั่วโมง 

41 นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว ครู/ครูช านาญการ กศ.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 

ชีววิทยา  
ม.4 

7 ครั้ง  
81 ชั่วโมง 

42 นางสาวกนกกาญจน์ นิ่งราวี ครู/ครูช านาญการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
ม.3, 5 

6 ครั้ง  
96 ชั่วโมง 

43 นางศิโรรัตน์ เปรมไธสง 
 

ครู/ครูช านาญการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 
ม.2, 3 

17 ครั้ง  
94 ชั่วโมง 

44 นางสาวเนมิกา กังวานสุระ ครู/ครูช านาญการ กศ.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์
หลักสูตรและการสอน 

ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์  
ม.5 

13 ครั้ง  
123 ชั่วโมง 

45 นางสาวอรุณวด ีนาคสวัสดิ ์ ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.3, 4 

19 ครั้ง  
81 ชั่วโมง 

46 นางวรรณธิสา ตันติทัตต ์ ครู วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 
ม.4, 6 

7 ครั้ง  
47 ชั่วโมง 

47 นางสาวนันทพร เทียบทัน ครู วท.บ. 
วท.ม. 

เคมี 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พอลิเมอร ์

วิทยาศาสตร์  
ม.1 

8 ครั้ง  
77 ชั่วโมง 

48 นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม ครู ศศ.บ. 
บธ.ม. 

นิเทศศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 

สังคมศึกษา  
ม.3 

7 ครั้ง  
93 ชั่วโมง 

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

สังคมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.1, 4, 5 

20 ครั้ง  
123 ชั่วโมง 

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

10 ครั้ง  
93 ชั่วโมง 

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

9 ครั้ง  
23 ชั่วโมง 

52 นางกัญฐนาถ นาคศิร ิ
 

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

20 ครั้ง  
81 ชั่วโมง 

53 นางสาวศริยา ยอดโรจน ์ ครู ศป.บ. ศิลปะประยุกต ์ ทัศนศิลป์   
ม.1, 5 

7 ครั้ง  
92 ชั่วโมง 

54 นางมณีรัตน์ ศิริมาศ ครู ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ดนตรี ดนตรีไทย 
ม.1-3, 4, 6 

11 ครั้ง  
87 ชั่วโมง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
วิชาเอก/ 
สาขาวิชา 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

การพัฒนา
ตนเอง (ปี) 

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

บัญชี 
การบริหารการศึกษา 

การงานอาชพี  
ม.2 

14 ครั้ง  
114 ชั่วโมง 

56 นายธนา เทพวารินทร์ ครู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 5 

9 ครั้ง  
83 ชั่วโมง 

57 นางสาวธันยพัฒน ์ 
ธนะบวรเจริญ 

ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.3 

4 ครั้ง  
47 ชั่วโมง 

58 นางสาวพรรณวิลาส อยู่ถาวร ครู ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.3, 6 

17 ครั้ง  
66 ชั่วโมง 

59 นางภัสติญา มานะมโนรถ ครู วท.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.3, 6 

16 ครั้ง  
119 ชั่วโมง 

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

คณิตศาสตร์  
ม.2, 5 

15 ครั้ง  
118 ชั่วโมง 

61 นางสาวปรียาภรณ์ ขวัญราช ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.3, 4 

10 ครั้ง  
41 ชั่วโมง 

62 นางสาวนิภารัตน์ รักษ์พรหม ครู กศ.บ. การวัดและประเมิน 
ทางการศึกษาคู่ศิลปะ 
การแสดง 

นาฏศิลป ์ 
ม.1-3 

15 ครั้ง  
124 ชั่วโมง 

63 นางสาวจิรารัตน ์ถิ่นนุกูล ครู กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว  
ม.1, 2, 4 

18 ครั้ง  
99 ชั่วโมง 

64 นางสาวพิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ ์ ครู วศ.บ. วิศวกรรคอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์ 
ม.1, 2, 6 

14 ครั้ง  
99 ชั่วโมง 

65 นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.2 

14 ครั้ง  
163 ชั่วโมง 

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

21 ครั้ง  
102 ชั่วโมง 

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

9 ครั้ง  
52 ชั่วโมง 

68 นางนลินี สอนสวัสดิ ์ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.1 

9 ครั้ง 
96 ชั่วโมง 

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

13 ครั้ง  
67 ชั่วโมง 

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

16 ครั้ง  
90 ชั่วโมง 

71 นายพงศกร ยังสวัสดิ ์ ครู วท.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.4 

11 ครั้ง  
111 ชั่วโมง  

72 นางสาวขวญัจิรา  
สวัสดิ์พงศ์พันธ ์

ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร ์

คณิตศาสตร์  
ม.2, 5 

15 ครั้ง  
157 ชั่วโมง 

73 นางสาวจรัสศร ีจิตร ิ ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.1 

10 ครั้ง  
98 ชั่วโมง 

74 นายพงศักดิ ์สายแก้ว ครู กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา 
ม.1 

10 ครั้ง  
99 ชั่วโมง 

75 นายเกียรติภูม ิเทพวาท ี ครู ค.บ. ดนตรี ดนตรี 
ม.1-3 

13 ครั้ง  
41 ชั่วโมง 

76 นางสาวจีราพร ครุชฉิม ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.3 

12 ครั้ง  
117 ชั่วโมง 

77 นางสาวสุพิชา บุญยกิจ ครู วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร์  
ม.2, 3 

7 ครั้ง  
75 ชั่วโมง 

78 นางสาวอารีรัตน ์สุขจิตร ครู ศษ.บ. คหกรรม การงานอาชพี  
ม.3 

8 ครั้ง  
92 ชั่วโมง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
วิชาเอก/ 
สาขาวิชา 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

การพัฒนา
ตนเอง (ปี) 

79 นางสาวกันยนา น้อยก าเนิด ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.3, 5 

16 ครั้ง  
60 ชั่วโมง 

80 นางสาวกิตติยากร เสนาการ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2, 3 

15 ครั้ง  
133 ชั่วโมง 

81 นางสาวปิยะนุช พะลัง ครู กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ 
ม.1, 3 

10 ครั้ง  
64 ชั่วโมง 

82 นางสาวภัทราภรณ์  
ทองช านาญ 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
ม.4-6 

5 ครั้ง  
100 ชั่วโมง 

83 นางสาวรัตติการณ์ จันทร์แก้ว ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.2, 5 

13 ครั้ง  
74 ชั่วโมง 

84 นายกฤษณจักร แต่งเลี่ยน ครูผู้ช่วย ค.บ. ศิลปกรรม ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
ม.1, 3 

6 ครั้ง  
111 ชั่วโมง 

85 นางสาวกนกวรรณ  
ลิ่มวนิชกุล 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.1, 2 

10 ครั้ง  
102 ชั่วโมง 

86 นางสาวสุดารัตน์ เสนสิงห์ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.3, 5 

7 ครั้ง  
55 ชั่วโมง 

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

11 ครั้ง  
79 ชั่วโมง 

88 นางสาวใจพิเศษ วิเศษสิทธิ ์ ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.2, 6 

12 ครั้ง  
86 ชั่วโมง 

89 นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมณี ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.2 

10 ครั้ง  
68 ชั่วโมง 

 

 

 2.6  ข้อมูลครูผู้สอน (พนักงานราชการ/ครอัูตราจ้าง ปีการศึกษา 2564) 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 
การพัฒนา
ตนเอง (ปี) 

1 นายเสกสรร สมแสง 
 

ครูอัตราจ้าง ศป.บ.  ดนตรี ดนตรีไทย 
ม.1-3 

3 ครั้ง  
21 ชั่วโมง 

2 นางสาวเพียงพร พุ่มกะเนาว์ ครูอัตราจ้าง ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ 
ม.1, 2, 6 

5 ครั้ง  
25 ชั่วโมง 

3 นายจีรวัฒน ์เพชรคีรี ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา 
ม.2, 5 

5 ครั้ง  
25 ชั่วโมง 

4 นางสาวจิราวรรณ สุขสว่าง ครูอัตราจ้าง ค.บ. เกษตรศาสตร์ การงานอาชพี 
ม.1, 5, 6 

5 ครั้ง  
25 ชั่วโมง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

 2.7  ตาราง แสดงกลุ่มวิชา/สาขาวิชา และภาระงานสอนเฉลี่ย (ข้อมูล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564) 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

1 ภาษาไทย 11 20 
2 คณิตศาสตร์ 16 18 
3 วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์ 18 21 
4 สังคมศึกษาฯ 12 23 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 21 
6 ภาษาต่างประเทศ 16 22 
7 ศิลปะ 9 19 
8 การงานอาชีพ/บรรณารักษ์ 4 24 
9 แนะแนว 2 27 
 รวม 93 เฉลี่ย 22 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

        หมายเหต ุ ภาระงานสอน หมายถึง ชั่วโมงสอนตามตารางสอนที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร (กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
3.  ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
  จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,939 คน จ าแนกตามระดับชั้นเรียน ดังนี้ 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน
ห้อง 

เพศ 
รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 184 216 400 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 180 196 376 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 164 202 366 37 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 528 614 1,142 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 101 191 292 37 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 107 165 272 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 76 157 233 33 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 23 284 513 797 35 
รวมทั้งหมด 53 812 1,127 1,939 37 
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 ข้อมูลนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นเรียน นักเรียนทั้งหมด (คน) นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา (คน) คิดเป็นร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 366 342 93.44 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 233 232 99.57 

รวมทั้งหมด 599 574 95.83 
 

ข้อมูลจ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง 

ระดับการศึกษา จ านวน (วัน) 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6) 190 
 

4.  โครงสร้างหลักสูตร  ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตร/แผนการเรียน ที่เปดิสอน ปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร/แผนการเรียน ห้องเรียน รวม (ห้อง) 
1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดล้อม 
ม.1/1, ม.2/1, ม.3/1 3 

2 Mini English Program (MEP) ม.1/2, ม.2/2, ม.3/2 3 
3 ทั่วไป 

 
ม.1/3 - ม.1/10 
ม.2/3 - ม.2/10 
ม.3/3 - ม.3/10 

24 

รวม 30 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร/แผนการเรียน ห้องเรียน รวม (ห้อง) 
1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดล้อม 
ม.4/1, ม.5/1, ม.6/1 3 

2 วิทย์ - คณิต ม.4/2 - ม.4/3 
ม.5/2 - ม.5/3 

ม.6/2 

5 

3 ศิลป์ - คณิต ม.4/4, ม.5/4, ม.6/3 3 
4 ศิลป์ - จีน ม.4/5, ม.5/5, ม.6/4 3 
5 ศิลป์ - สังคม ม.4/6 - ม.4/8 

ม.5/6 - ม.5/8 
ม.6/5 - ม.6/7 

9 

รวม 23 
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5.  โครงสร้างการบริหารงาน
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6.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 6.1  อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ อาคารประกอบ จ านวน  9 หลัง ประกอบด้วย 

อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ และอาคารประกอบ 
1.  อาคารเรียน 2 
2.  อาคารเรียน 3 
3.  อาคารเรียน 4 (อาคาร 40 ปี สวีวิทย)์ 
4.  อาคารเรียน 5 (อาคาร 58 ปี สวีวิทย)์ 
 

1.  อาคารคหกรรม 
2.  อาคารอุตสาหกรรม 
3.  โรงอาหาร 
4.  หอประชุมใหญ่ 
5.  อาคารโดม 

 6.2  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 53 ห้องเรียน 
 6.3  มีห้องสมุด ขนาด 132 ตารางเมตร 
 6.4  มีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ จ านวน 40 เครื่อง คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน
จ านวน 120 เครื่อง มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้าของนักเรียนทุกเครื่อง 
 6.5  ห้องสมุดดิจิตอล เปิดให้บริการค้นคว้าข้อมูล มีคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 เครื่อง 
 

 
 

7. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 
การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 

กลุ่มงาน/หน่วยงาน จ านวน (บาท) ร้อยละ 

 

วิชาการ 9,007,803 64.20 

บริหาร 3,619,254 25.80 

รวมงบประมาณ 12,627,057  

งบกลาง 1,403,006 10.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 14,030,063  

 

64.20 
25.80 

10.00 

วิชาการ บริหาร งบกลาง 
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8.  การใช้แหล่งเรียนรู้  

8.1 แหล่งการเรียนรู้ภายใน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
1. ห้องสมุดโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
2. ห้องสมุดดิจิตอล ตลอดปีการศึกษา 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
4. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดปีการศึกษา 
5. ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 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. ระบบนิเวศในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
18. ห้องสวัสดิการร้านค้า ตลอดปีการศึกษา 

 

8.2 แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
1. พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสว ีอ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ตลอดปีการศึกษา 
2. วัดโพธิเกษตร อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ตลอดปีการศึกษา 
3. ห้องสมุดประชาชน อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ตลอดปีการศึกษา 
4. หาดทรายรีสวี หัวเขาถ่าน ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ตลอดปีการศึกษา 
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9.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
    9.1  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา โรงเรียนสวีวิทยา ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้รับรางวัลระดับ 
ดีมาก การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice  
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
งานเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

โรงเรียนสวีวิทยา ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้รับรางวัลระดับ 
ดีเยี่ยม กิจกรรมการประกวดเว็บไซต์การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา งานเสวนาวิชาการ  
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
อย่างยั่งยืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

โรงเรียนสวีวิทยา ได้รับมอบเกียรติบัตร ผ่านการประเมินการ
ใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ Students 
Caring and Support System (SCSS)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

ผู้บริหาร นายทนง ชีวะประไพ  นายชาญชัย ผลอุบัติ  
นายก าพล ชุ่มจันทร์ และ นางสาวจุไรรัตน์ อ่อนมุข  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวทิยา ได้รับ โล่รางวัล   
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น  
ปีการศึกษา 2563 (รับมอบรางวัลในปีการศึกษา 2564) 

สมาคมรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.) 

นายทนง ชีวะประไพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้รับรางวัลระดับดีมาก การประกวด
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา งานเสวนา
วิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

นายก าพล ชุ่มจันทร์  ได้รับ เกียรติบัตร ครูดีของแผ่นดิน 
ขั้นพ้ืนฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท 2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

ครู นางสาวธันยพัฒน์ ธนะบวรเจริญ ครูโรงเรียนสวีวิทยา  
ได้รับมอบเกียรติบัตร ได้รับรางวัลระดับดีมาก การประกวด
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา งานเสวนา
วิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู (ต่อ) นางสุกัญญา ศรีรัตนตาปี  นางจุฑารัตน์ เจริญสุข   
นายเอกลักษณ์  ศรีเปารยะ  นางสาวพิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ์ 
ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท า
คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน 
การปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

นายอนุวัตร ทองช่างเหล็ก  นายภูริพฒัน์ แก้วบุญจันทร์  
นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน  นางสุพรรณนิการ์ แก้วบุญจันทร์  
นางศิโรรัตน์ เปรมไธสง  นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ  
นางสาวมาริสา มณีใส  นางสาวลักขณา ย่องเส้ง  
นายพงศักดิ์ สายแก้ว  นางสาวอัจฉรา นุ่นชูผล ได้รับมอบ  
เกียรติบัตร ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน โครงการเครือข่าย 
ครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นักเรียน นางสาวปัณษฏาพร โปตะการักษ์ นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา
ได้รับมอบ เกียรติบัตร ได้รับรางวัลระดับดีมาก การประกวด
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา งานเสวนา
วิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

นางสาวอุไรวรรณ  คงตะโก นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
การประกวดสร้างสรรค์สื่อวีดิโออินโฟกราฟิกส์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2564 “เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค” 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวมายลีน ซินเดอร์มันน์ นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบทกลอน  
โครงการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นและภาพถ่าย  
เทิดพระคุณของแม่  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12  สิงหาคม 2564 จังหวัดชมุพร  

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดชุมพร 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกรีฑา) ได้รับรางวัล  
และเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ไปแข่งขันในระดับประเทศ  
การแข่งขันกรีฑากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ระนองเกมส์"  
รอบคัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2565  
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  
อันดับที่ 2 วิ่ง 800 ม. ชาย นายศักรินทร์ ธารายศ 
อันดับที่ 4 วิ่ง 1,500 ม. ชาย นายศักรินทร์ ธารายศ 
อันดับที่ 4 เดิน 20,000 ม. หญิง นางสาวหฤทัย จรข า 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) 
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    9.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ  
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 

1 พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เล่มที่ 42 โรงเรียนสวีวิทยาได้รับเกียรติให้จัด
นิทรรศการเพ่ือน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชด าริ  
พระราชด ารัส ความเป็นมา ตลอดจนคุณค่า 
ของสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดชุมพร 
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 

 

 
2 รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563  
ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนสวีวิทยา 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
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10.  คุณภาพของผู้เรียนระดับสถานศึกษา 
10.1  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียระดับ 2 ข้ึนไป จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
(สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมาย ระดับ 2 ข้ึนไป)  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียระดับ 2 ข้ึนไป จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
(สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมาย ระดับ 2 ข้ึนไป)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

 
 
10.2  ข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินระดบั “ดี” ข้ึนไป  (เฉลี่ยร้อยละ 97.94) 
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ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

 
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินระดบั “ด”ี ข้ึนไป  (เฉลี่ยร้อยละ 90.67) 
 

10.3  ข้อมูลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 
 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมผีลการประเมินระดบั “ดี” ข้ึนไป  (เฉลี่ยร้อยละ 88.26) 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

 
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินระดบั “ดี” ข้ึนไป  (เฉลี่ยร้อยละ 89.61) 
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10.4  ข้อมูลสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 
       ร้อยละของผู้เรียนท่ีมผีลการประเมินระดับ “ดี” ข้ึนไป (เฉลี่ยร้อยละ 70.52) 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

 
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินระดบั “ดี” ข้ึนไป (เฉลี่ยร้อยละ 91.29) 
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11.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ตารางคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 54.19 29.35 23.23 31.31 

ขนาดโรงเรียน 50.66 30.02 22.93 30.67 

ท่ีตั้งโรงเรียน 53.95 28.28 23.69 31.52 

จังหวัด 55.39 30.03 25.30 32.18 

สังกัด 52.13 30.79 24.75 31.67 

ภาค 49.85 30.01 24.04 30.90 

ประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 
 

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ระดับโรงเรียน) ประจําปีการศึกษา 2562 – 2564 
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ตารางคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 48.31 38.35 23.07 20.42 28.37 

ขนาดโรงเรียน 45.96 36.37 24.16 19.98 28.38 

ท่ีตั้งโรงเรียน 44.82 36.24 22.09 19.15 27.27 

จังหวัด 46.90 37.26 24.21 20.68 28.27 

สังกัด 47.74 37.45 25.83 21.83 29.04 

ภาค 41.72 34.78 23.87 19.23 27.37 

ประเทศ 46.40 36.87 25.56 21.28 28.65 
 

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ระดับโรงเรียน) ประจําปีการศึกษา 2562 – 2564 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564  � โรงเรียนสวีวิทยา 

12.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จําแนกตาม
แหล่งข้อมูล และเครื่องมือในการประเมิน ได้แก่  

ท่ี แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 
1 กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา (Internal) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

2 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตาม
ประสบการณ์ในการรับบริการจากสถานศึกษา 
(External) 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

3 การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา  
(Open Data) 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด ซ่ึงได้
จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 

ท่ี ตัวช้ีวัด ได้คะแนนร้อยละ 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี  97.42 
2 การใช้งบประมาณ  91.39 
3 การใช้อํานาจ  95.03 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  93.47 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  92.11 
6 คุณภาพการดําเนินงาน  86.72 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  78.22 
8 การปรับปรุงระบบการทํางาน  79.36 
9 การเปิดเผยข้อมูล  94.92 
10 การป้องกันการทุจริต  87.50 

รวม 89.08 
 

อันดับ โรงเรียน IIT EIT OIT รวมคะแนน (ITA) ระดับ 
15 สวีวิทยา 28.17 24.43 36.48 89.08 A 

ผลการจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า โรงเรียนสวีวิทยา มีผลคะแนน (ITA) 89.08 คะแนน (ระดับ A) ซ่ึงอยู่ใน
อันดับท่ี 15 จาก 66 อันดับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
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13.  การประเมินจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) 
 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลประเมิน “ดี” 
จุดเน้น รักการอ่าน 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นอ่ืนๆ ของสถานศึกษาไว้ใน SAR 
ให้ชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น สถานศึกษาท่ีมีจุดเน้นตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ รักการอ่าน” สถานศึกษาอาจมีการ
กําหนดค่าเป้าหมายผู้เรียนร้อยละ 90 รักการอ่าน อ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารได้ดี โดยสถานศึกษากําหนด
แผน โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่าน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เม่ือสิ้นสุดได้ดําเนินการประเมินผู้เรียน พบว่า 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน อ่านคล่อง เขียนคล่อง แต่ยังมีผู้เรียนอีกบางส่วนคิดเป็นร้อยละ 10 ยังไม่มี
นิสัยรักการอ่าน ยังอ่านและเขียนไม่คล่อง ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรวางแผนจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนท่ีอ่านเขียนไม่คล่องในปีการศึกษาต่อไป เม่ือสิ้นสุดโครงการสถานศึกษาได้นําเสนอข้อมูลผ่านช่องทางสื่อ
เทคโนโลยี เว็บไซต์ของสถานศึกษา เป็นการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน สนองจุดเน้น “รักการอ่าน” มีการเพ่ิม
ช่องทางการเผยแพร่ด้วยการจัดทําเป็นจุลสาร แผ่นพับ นําเสนอผลการพัฒนาท่ีบรรลุเป้าหมาย รวมท้ังจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอีกด้วย 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลประเมิน “ดี” 
จุดเน้น การบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล แบบมีส่วนร่วม 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรจัดทํารายงานประจําปี (SAR) ครั้งต่อไปให้มีความชัดเจน ควรระบุจุดเน้นด้านการ
บริหารจัดการ สถานศึกษากําหนดเป้าหมาย วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา และอัตลักษณ์ของผู้เรียน สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา และสอดคล้อง
กับจุดเน้นด้านบริหารโดยกําหนดว่าจัดทําโครงการอะไรบ้าง ระบุวิธีดําเนินงาน วิธีการประเมินผลอย่างไร และ
นําผลไปวางแผนพัฒนาอะไร อย่างไร เขียนข้ันตอนในการดําเนินการตามระบบบริหารวงจรคุณภาพ (PDCA)  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผลประเมิน “ดี” 
จุดเน้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   
 สถานศึกษาควรระบุเป้าหมาย คุณภาพของครูท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นอ่ืนๆ ของสถานศึกษาไว้ใน SAR 
ให้ชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น สถานศึกษามีจุดเน้นเรื่องการอ่านของผู้เรียน ครูควรมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการ
การอ่านของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้นปี และครูได้นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการการอ่านไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เม่ือการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้วประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ นําผลการประเมินของรายวิชานั้นมาวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ดีข้ึนและต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ผลการประเมินสูงข้ึน ครูอาจใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC 
ของครูในระดับชั้นหรือในโรงเรียน เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 สถานศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การแสดงผล และการนําเสนอใน SAR
ควรดําเนินการให้ครบถ้วน โดยจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศแต่ละงานให้ชัดเจน ซ่ึงจะทําให้ผู้เก่ียวข้องมี
ความเข้าใจในสภาพบริบทของสถานศึกษาชัดเจนข้ึน เช่น ข้อมูลด้านจํานวนวันท่ีเปิดสอน จํานวนผู้เรียนท่ีจบ
การศึกษาแต่ละปี จํานวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน ด้านการดําเนินงานตามโครงการ สถานศึกษาควรระบุผลสําเร็จ
ของโครงการท่ีแต่ละโครงการว่าส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของแต่ละมาตรฐานอย่างไร บรรลุและสอดคล้อง
กับเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 



ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา

สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

พันธกิจ (Mission)    
 1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ  
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วยชีวิตวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา 
 4.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย (Goal) 
1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 
2.  ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีความพร้อมในการศึกษาต่อ 

และการประกอบอาชีพ 
3.  ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ 

ด้วยชีวิตวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา 
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญอย่างต่อเนื่อง 

5.  โรงเรียนเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วน มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 

2. อัตลักษณ์ 
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้คู่ความดี 
 

3. เอกลักษณ์ 
สร้างสรรค์การศึกษา บรรยากาศน่าอยู่ การเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์สถานศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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กลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ท่ี 4  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

5. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                           1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

6. โครงการ/กิจกรรม  

โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2564 

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

1 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมท่ี 1 เรียนดมีีรางวัล 
กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริมในคาบว่าง
ทุกระดับช้ัน 
กิจกรรมท่ี 3 ค่ายวิชาการ ม.3,  
ม.6 และสอบ O-NET ม.3, ม.6 
กิจกรรมท่ี 4 เปิดรั้วโรงเรยีน 
เยือนสวีวิทยา (Open house) 
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาการจัด 
การเรยีนการสอนวิชาการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมปลอด 0, ร, 
มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับและหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กิจกรรมท่ี 7 ส่งเสริมทักษะด้าน
วิชาการในระดับโรงเรยีน  
ระดับจังหวัด และระดบัชาต ิ
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมนิเทศภายใน
ช้ันเรียน 
 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีระดับผล 
การเรยีนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ทุกรายวิชา 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก 
กลุ่มสาระการเรียนรูเ้พ่ิมข้ึน  
3. เพ่ือส่งเสรมิให้ครูแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง และมุ่งมั่นอุทิศตนใน 
การสอน พัฒนานักเรยีนและ
กระบวนการเรียนการสอน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผ่าน
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
5. เพ่ือให้นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
เต็มศักยภาพตามมาตรฐานระดับ
สากล 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนร้อยละ 50 มีผล
การทดสอบระดับชาติสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
4. นักเรียนได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ี 
และระดับชาติ จํานวนร้อยละ 
60 ของจํานวนรายการท่ีจัด
แข่งขันในปีการศึกษา 2564 
5. นักเรียนและครูทุกคน 
เข้าร่วมเผยแพรผ่ลงานของ
ตนเองในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้ปรากฏแก่
สาธารณชน  
 

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 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรยีนการสอน 
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรม 
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิและติวโอเน็ต 
ระดับช้ัน ม.6 
กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาการจัด 
การเรยีนการสอนและสํานักงาน
บริหารวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 13 งานรับนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 14 การพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 15 การเตรียม 
ความพร้อมและรับการประเมิน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมท่ี 16 การประเมินศูนย์
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สู่ความยั่งยืน 

6. เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความ 
สามารถทางวิชาการ ศิลปะ  
การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ 
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรยีนรู้ 
ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ 
และเผยแพรผ่ลงานท่ีศึกษา
ค้นคว้า ตามความสนใจของ
ตนเอง และผลงานของนักเรียน
และครูท่ีมีความเป็นเลศิท้ังใน
ระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับชาติ  
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
8. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนเข้าสู่การประเมิน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
10. เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
สู่มาตรฐานสากล 

6. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 100 ได้รับ
ความรู้เก่ียวกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
7. ครูจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ให้มีความรู้และ
คุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล ร้อยละ 87 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนา 
การเรยีนการสอน การ
ส่งเสริม สนับสนุน การเรียน
การสอนจากทุกกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ ทําให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน
ระดับสากล 
3. นักเรียนเกิดการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ ตามศักยภาพ
ของตนเอง 
4. นักเรียนและครูมคีวาม
ภาคภูมิใจและตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 
5. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
6. โรงเรียนมคีวามพร้อมใน
การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

ประเด็นท่ี 2.6 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.3 
ประเด็นท่ี 3.4 
ประเด็นท่ี 3.5 

2 โครงการพัฒนาระบบ 
งานทะเบียนวัดผล 
กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนและ
ปรับปรุงงานทะเบียนวัดผล 
กิจกรรมท่ี 2 จัดทําบัตรนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การวัดและประเมินผลทาง 
การศึกษา 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมรีะบบการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
บูรณาการและบริหารแบบม ี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน 
2. เพ่ือให้บริการ เผยแพร่ และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรยีนและองค์กรท่ี
เก่ียวกับการจัดและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรยีน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 100  
ปฏิบัติตามระเบียบการวัด
และประเมินผลของโรงเรียน
และดํารงตนได้อย่างสง่างาม 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการจัดเก็บระบบข้อมลู
สารสนเทศเป็นระบบและ
ปลอดภัย 
 

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

2. มีวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
และทันต่อการใช้งานและ
เป็นท่ีประทับใจต่อผู้มา 
รับบริการ 
3. นักเรียนรักสถานศึกษา
และพร้อมท่ีจะรักษาเกียรติ
แห่งความเป็นสถาบันด้วย
ความภาคภูมิใจ 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมท่ี 1 วันคล้าย 
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
(1 กรกฎาคม ของทุกปี) 
กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จพระมหา
ธีรราชเจ้า  
(25 พฤศจิกายนของทุกปี) 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสวนสนาม 
ยุวกาชาดเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมยุวกาชาด 
จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมท่ี 5 ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู ้
กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมท่ี 7 ทัศนศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู ้

1. เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้
ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
2. เพ่ือฝึกภาวะผู้นําให้แก่
นักเรียน กล้าคิดกลา้ทํา และ
กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง   
3. เพ่ือให้นักเรียนไดรู้้จักบําเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
และส่วนรวม เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรม และอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
5. เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนา
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและ 
การเรยีนรู ้

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ร้อยละ100  
2. ครูผู้สอนโรงเรยีนสวีวิทยา 
ร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ตัวเอง มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีทักษะในการจัด 
การ การทํางาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็น
อย่างดี 
3. นักเรียนมีจติสํานึก  
จิตอาสา และปฏิบัติตาม
วิถีทางประชาธิปไตย 
4. นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
เป็นคนดี และมีความสุข 
ด้วยกิจกรรม 
5. มีสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู ้

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.5 
 

4 โครงการค่ายพักแรมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม 
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม 
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

1. เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้
ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
2. เพ่ือฝึกภาวะผู้นําให้แก่นักเรยีน 
กล้าคิดกล้าทําและกล้าแสดงออก
ในสิ่งท่ีถูกต้อง   
3. เพ่ือให้นักเรียนไดรู้้จัก 
บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
สังคมและส่วนรวม เห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 
 
 

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 กิจกรรม 
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม 
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเข้าค่าย
พักแรมยุวกาชาด 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเข้าค่าย
พักแรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเข้าค่าย
กลางวันระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเข้าค่าย
นักศึกษาวิชาทหาร 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ 
ในการปฏิบัติกิจกรรม และ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมคีวามสุข 

2. นักเรียนมีทักษะในการ 
จัดการ การทํางาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็น
อย่างดี 
3. นักเรียนมีจติสํานึก  
จิตอาสา และปฏิบัติตาม
วิถีทางประชาธิปไตย 

5 โครงการห้องสมุดมีชีวิตพิชิต 
การอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0 
กิจกรรมท่ี 1 หนังสือ สิ่งพิมพ์
ห้องสมุด 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาห้องสมุด 
และจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู ้
กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสรมินิสยั 
รักการอ่าน 

1. เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรียนมีนิสยั
รักการอ่าน และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม ของห้องสมดุให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการอ่าน
ของนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และชุมชน 
3. เพ่ือบูรณาการการอ่านกับ
การเรยีนการสอนตามหลักสูตร 
4. เพ่ือส่งเสรมิ ยกย่องเชิดชู
เกียรติ นักเรียน ครู ท่ีมผีลงาน
เป็นท่ีประจักษ์ รวมถึงชุมชนท่ีมี
ส่วนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
การดําเนินงานของห้องสมดุ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและนักเรียนร้อยละ 95 
มีนิสัยรักการอ่าน สนใจ
แสวงหาความรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน 
2. ครู นักเรียน และชุมชน  
ร้อยละ 95 สนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ท้ังใน
และนอกโรงเรียนอย่างคุ้มค่า  
3. นักเรียนร้อยละ 90 ไดร้ับ
เกียรติบัตรและของรางวัล 
จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในการศึกษาค้นคว้า 
 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน
และศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
ด้วยตนเองได้เพ่ิมข้ึน 
2. ครู นักเรียน และชุมชน 
เข้าใช้บริการห้องสมดุเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
3. นักเรียนอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียนบันทึกสรุปสาระสําคัญ
ของการอ่านได้มากข้ึน  
 
  

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 5) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.3 
ประเด็นท่ี 2.6 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้ การเรียนการสอน 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์
กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมทักษะวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
กิจกรรมท่ี 5 ค่ายคอมพิวเตอร ์
กิจกรรมท่ี 6 ค่าย Sci-Tech 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. เพ่ือส่งเสรมิการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
4. เพ่ือให้ครูมีสือ่การเรยีนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เพียงพอและหลากหลาย 
5. เพ่ือส่งเสรมิให้ครูเปลี่ยน
บทบาทของตนเองจาก “ครผููส้อน” 
เป็น “Coach” และพัฒนาสื่อ 
การเรยีนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ท่ีหลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน 
2. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.4 

7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุง
ห้องเรียน STEM Education 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุง
ห้องสมุดวิทยาศาสตร ์
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ESC 
กิจกรรมท่ี 5 ค่ายฝึกปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กิจกรรมท่ี 6 ติวเข้มเติมเต็ม
ความรูสู้่มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมท่ี 7 สร้างเสริมทักษะ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
2. เพ่ือใช้นักเรียนเกิดทักษะท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
4. เพ่ือส่งเสริมใช้นักเรียนมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. เพ่ือส่งเสรมิใช้ผู้เรยีนท่ีมี
ศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวที 
การแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ 
6. เพ่ือส่งเสริมใช้ครูเปลี่ยนบทบาท
ของตนเองจาก “ครูผู้สอน”  
เป็น “Coach” และพัฒนาสื่อ 
การเรยีนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ท่ีหลากหลาย 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนสวีวิทยา 
จํานวน 196 คน  
2. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจํานวน 19 
คนเชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 4) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.4 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์
การเรยีนการสอนคณติศาสตร ์
กิจกรรมท่ี 2 เก่งคณิต คิดเลขเร็ว 
กิจกรรมท่ี 3 แข่งขัน 
คณิตศาสตร์สญัจร 
กิจกรรมท่ี 4 ค่ายอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร ์
กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมใฝเ่รียนรู ้
ด้วยห้องสมดุดิจิตอล 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
ให้เพ่ิมข้ึน และลดจํานวนนักเรียน
ท่ีได้ 0, ร, มส ยกระดับผลการ
ทดสอบ O-Net ม.3, ม.6  
ให้เพ่ิมข้ึน และจํานวนนักเรียน 
มีความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักใฝ่หา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้
ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์เป็นรูปธรรมผ่านการ
ลงมือปฏิบัตจิริง มีเหตุมผีล  
มุ่งมั่นในการทํางาน มีสติปัญญา 
ในการบูรณาการเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน 
เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม ใฝ่รู ้
ใฝ่เรียน มคีวามเป็นประชาธิปไตย 
มีเหตผุล รู้จักเสียสละและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
ในการดําเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียรมุ่งมั่นในการทํางาน  
มีสติปัญญาในการบูรณาการ  
การคิดวิเคราะห์เพ่ิมข้ึน 

เชิงปริมาณ      
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ทุกคน 
เชิงคุณภาพ     
1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ มีกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ทางคณติศาสตร์และ
มีกระบวนการทํางานเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนเป็นผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม ใฝรู่้ใฝ่เรียน  
มีความเป็นประชาธิปไตย  
มีเหตผุล รู้จักเสียสละและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน และมีผลการทดสอบ 
O-Net ม.3, ม.6 เพ่ิมข้ึน 
4. จํานวนนักเรียนท่ีได้ 0, ร, 
มส ลดลง 
5. มีสื่ออุปกรณ์ในการ 
จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีครบครัน  
และทันสมัย 

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

9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์
การเรยีนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมท่ี 2 Christmas Day 
กิจกรรมท่ี 3 English Camp 
กิจกรรมท่ี 4 English Outdoor 
กิจกรรมท่ี 5 แข่งขันทักษะ 
ภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมท่ี 6 แข่งขันทักษะ
ภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาจีน 
กิจกรรมท่ี 7 ส่งเสริมแลพัฒนา 
การเรยีนรู้ภาษาจีน 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิค่า 
เฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนให้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 และลดจํานวนนักเรียน
ท่ีได้ผลการเรียน 0, ร, มส. ให้ได้
ไม่เกินร้อยละ 2 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  
O-net ม.3 และ ม.6 ให้เพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 รวมถึงมี
จํานวนนักเรียนสอบผ่านค่าเฉลีย่
ในระดับประเทศเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนในการสื่อสารไดด้ี 
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมสําคัญต่างๆ  
ของเจ้าของภาษาและสามารถ
ใช้เทคโนโลยเีพ่ือการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน  
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพ่ิมข้ึนและมีผลการทดสอบ 
O-Net ระดับช้ัน  
ม.3 และ ม.6 มผีลสูงข้ึน 
2. นักเรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธ์ิค่าเฉลี่ยรวมวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 4) 
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 

4. เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรียน 
มีคุณธรรมด้านการเสียสละ 
อดทน มีระเบียบวินัย และ 
ใฝ่หาความรู ้
5. เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรียนมี
ความรู้และมีคณุภาพตาม
มาตรฐานระดับสากล 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามพร้อม 
ในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ
การทํางานผ่านเกณฑ์ในระดับด ี
7. เพ่ือให้ผู้เรียนมจิีตสํานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ในระดับด ี

3. นักเรียนท่ีไดผ้ลการเรียน  
0, ร, มส.  มีจํานวนไม่เกิน 
ร้อยละ 2 
4. นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ในการสื่อสารได้ดี  
5. นักเรยีนไดเ้รยีนรู้วัฒนธรรม
สําคัญตา่งๆ ของเจ้าของภาษา
ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
6. นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7. นักเรียนมีคณุธรรมด้าน 
การเสยีสละ อดทน  
มีระเบียบวินัยและใฝ่เรียนรู้   
8. มีสื่ออุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
อย่างเพียงพอและทันสมยั 

มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.2 
ประเด็นท่ี 3.4 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน MEP 
กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีน MEP 
กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp  
กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา 
กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาสําหรบั
ห้องเรียน MEP 
กิจกรรมท่ี 5 MEP  
International Trip  
กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนา
คร ู
กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ 
ห้องเรียน MEP   

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ให้สูงข้ึน และนักเรียนมีทักษะ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต 
ประจําวันและเพ่ือการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงข้ึน  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้และมี
ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสอบ
ผ่านการวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาจากสถาบันภาษา
นานาชาติ (CEFR)    
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ การทํางาน
เป็นทีมและแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
5. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศมีศักยภาพในเวทีการแข่งขัน
ระดับประเทศ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนห้องเรียน MEP 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษา 
ปีท่ี 1 จํานวน 1 ห้องเรียน  
2. นักเรียนห้องเรียน MEP 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษา 
ปีท่ี 2 จํานวน 1 ห้องเรียน 
3. นักเรียนห้องเรียน MEP 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษา 
ปีท่ี 3 จํานวน 1 ห้องเรียน  
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนในโครงการไดร้ับ 
การพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษครบท้ัง 4 ด้าน  
คือ การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน          
 2. นักเรียนในโครงการ 
เป็นผู้มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 
2 ภาษา มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
มีศักยภาพในการแข่งขัน

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
ประเด็นท่ี 5) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ระดับประเทศและมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
แสวงหาความรูไ้ด้อยา่ง 
ชาญฉลาดและรับผดิชอบ 
ต่อสังคมเพ่ือก้าวสู่ความเป็น 
พลโลก (World Citizen) 

11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย 
กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภู่  
เชิดชูกวีศิลป์ 
กิจกรรมท่ี 2 วันภาษาไทย
แห่งชาติ 
กิจกรรมท่ี 3 สืบสานอ่านหนังสือ
พ่อ (สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน) 
กิจกรรมท่ี 4 ภาษาพาเพลิน 
กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรยีนท่ีอ่านและเขียนไม่คล่อง 
กิจกรรมท่ี 6 ภาษาไทยสัญจร 
กิจกรรมท่ี 7 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กิจกรรมท่ี 8 เฟซบุ๊ก “ภาษาไทย 
โรงเรียนสวีวิทยา” 
กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์
การเรยีนการสอนภาษาไทย   

1. เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ทุกระดับช้ันให้สูงข้ึนเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
2. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O - NET) ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 
3. เพ่ือส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีความภูมิใจและสํานึก
รักความเป็นไทยการใฝ่หาความรู้ 
และใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 
4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนท่ีบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรยีนรู ้
ได้เท่าเทียมกัน 
5. เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาครูใน
กลุ่มสาระฯ ให้มคีวามรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง โดยการทํา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
(ID PLAN) และการพัฒนาทีมงาน
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
6. เพ่ือผลิต และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมต่อการ 
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
วิชาภาษาไทยทุกระดับช้ัน 
7. เพ่ือลดจํานวนนักเรียน 
ท่ีได้ผลการเรียน 0, ร ,มส  
และ มผ ไมเ่กินร้อยละ 2 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิชาภาษาไทยทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับภาษาไทยมาก
ยิ่งข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
ในรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนนักเรียนท่ีได้ 0, ร 
และ มส. ลดลง 
3. นักเรียนเป็นผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม ใฝรู่้ ใฝ่เรยีน  
มีความเป็นประชาธิปไตย  
มีเหตผุล รู้จักสละตนและ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจ
และมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
เรียนและกิจกรรมเก่ียวกับ
ภาษาไทยในระดับดีข้ึนไป 
5. นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ด้านการอ่าน และเขียน 
ไม่คล่อง ได้รับการพัฒนา
คุณภาพอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง จนสามารถอ่าน 
และเขียนสื่อสารได ้

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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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
กิจกรรมท่ี 1 วันอาเซียน 
กิจกรรมท่ี 2 สืบสานตํานาน 
วัดพระบรมธาตสุวี 
กิจกรรมท่ี 3 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและบูรณาการสู่ชุมชน 
กิจกรรมท่ี 4 แหล่งเรียนรู้ห้อง
พิพิธภัณฑ์และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
กิจกรรมท่ี 5 อบรมมารยาทไทย  
กิจกรรมท่ี 6 ห้ิวป่ินโตเข้าวัด 
ปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมท่ี 7 สอบธรรมศึกษา 
กิจกรรมท่ี 8 ส่งเสริมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์
การเรยีนการสอนสังคมศึกษาฯ 

1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาให้
ผู้เรยีนมีความรู้และคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากลตามเกณฑ์
ในระดับดีข้ึนไป  
2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียน 
ท่ีไม่ติด 0 ร มส มผ  
3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะ
สําคัญตามหลักสตูรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาสากล 
4. เพ่ือพัฒนาครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมให้มีการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคณุภาพ 
ครูทุกคนไดร้ับการพัฒนาทีมงาน
และชุมชนแห่งการเรียนรู ้(PLC) 
5. เพ่ือส่งเสรมิผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปฏิบัติตนโดยยึดหลักค่านิยม  
12 ประการ และมาใช้ในการเรียน
และการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได ้
6. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ช้ัน ม.6 ให้ผา่นเฉลี่ยระดับประเทศ 
7. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมคีวามรู้
และความเข้าใจตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นําแนวคิดมาพัฒนาในการเรียนรู้
และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจําวัน ตลอดถึงการนํามา
พัฒนาตนเอง ชุมชนและประเทศได ้
8. เพ่ือส่งเสรมิครูบุคลากรทาง
การศึกษาและผูเ้รยีนให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best practice) 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ท้ัง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนและกลุ่มบริหารท้ัง 4 กลุ่มงาน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน 
2. ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  
เชิงคุณภาพ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนมีความรู้และ
คุณภาพระดับสากลผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีข้ึนไป 
2. ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
มีค่าเฉลีย่เพ่ิมข้ึน 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรผา่นเกณฑ์ใน
ระดับดีข้ึนไป 
4. จํานวนนักเรียนท่ีไม่ติด 0 
ร มส มผ  
5. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
6. ผู้เรียน มีคณุภาพชีวิตท่ีดี
ตามศาสตร์พระราชาผ่าน
เกณฑ์ 
ในระดับดีข้ึนไป 
7. ครูเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรยีนเป็นสาํคัญและ
ยกระดับการจัดการเรียน
การสอนให้ก้าวทันทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ภายใต้การ 
บูรณาการทางเทคโนโลย ี
ในระบบการศึกษาวิถีใหม ่
8. ครูน้อมนําแนวคิดศาสตร์
พระราชาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม 
 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 2) 
ประเด็นท่ี 3) 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
ประเด็นท่ี 3.4 
ประเด็นท่ี 3.5 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

10. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิด 
การพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทําเป็น 
แก้ปัญหาได้ จนนําไปสู่การพัฒนา 
ครอบครัว สังคมและระเทศชาตไิด ้
11. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีคณุธรรม
จริยธรรม โดยยึดหลักค่านิยม  
12 ประการ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

9. ผู้เรียนมีความภมูิใจใน
ท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนศิลปะ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์
การเรยีนการสอนทัศนศิลป์ 
กิจกรรมท่ี 2 ค่ายศิลปะ 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์
การเรยีนการสอนนาฏศิลป์ 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์
การเรยีนการสอนด้านดนตรไีทย 
กิจกรรมท่ี 5 แข่งขันดนตรีไทย
สัญจร 
กิจกรรมท่ี 6 ค่ายวงโยธวาทิต 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านศิลปะดนตรี และพัฒนา
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
2. เพ่ือให้เห็นคุณค่าทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และมีความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธ์ิภาพ เน้นการ 
มีส่วนร่วมจากทุกวิชาใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน      

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 
 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ศิลปะเพ่ิมข้ึน 
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
ทางการเรียนการสอน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1 กีฬาส ี
กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / 
กีฬามัธยมศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3 กีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศกิจกรรมท่ี 4 แหล่งเรยีนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์
การเรยีนการสอนสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

1. เพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ให้สูงข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
2. เพ่ือส่งเสรมิผู้เรียนมคุีณธรรม 
จริยธรรม และมีคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 
3. เพ่ือให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
มีแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
4. เพ่ือส่งเสรมิครูทุกคนในกลุม่
สาระไดร้ับการพัฒนาทีมงาน
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

เชิงปริมาณ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ให้สูงข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขภาวะของ
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ท่ีดี ผ่านเกณฑ์ระดับดีข้ึนไป 
2. นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
การเรยีนอย่างมีคณุภาพ
และได้มาตรฐานสากล 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 2) 
1.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 4) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์
การเรยีนการสอนการงานอาชีพ 

1. เพ่ือส่งเสรมิความสามารถ
คิดค้น ออกแบบ พัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสม 
2. เพ่ือให้มีทักษะ การวางแผน
การจัดการ ทํางานเป็นทีม และ
เห็นช่องทางสร้างงานอาชีพ 
3. เพ่ือนําความรู้ด้านเทคโนโลยี
มาสรา้งเป็นช้ินงาน และนําไปสู่
การแข่งขันในระดับตา่งๆ 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน  
5. เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรียน 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  
และมีความมุ่งมั่นในการทํางาน 
6. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไม่
ผ่าน 0, ร, มส. ให้ลดลง 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน  
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสามารถ
คิดค้นออกแบบพัฒนางาน 
ด้านเทคโนโลยีอยา่งมีคุณภาพ 
เห็นช่องทางในการประกอบ
อาชีพ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน  
3. เพ่ือลดจํานวนนักเรียน 
ท่ีไม่ผ่าน 0 ,ร,มส. ให้ลดลง 
4. สื่อและวัสดุฝึกมีความ
เพียงพอกับจํานวนผู้เรยีน 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 5) 
ประเด็นท่ี 6) 
1.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
มาตรฐานท่ี 3  
ประเด็นท่ี 3.1 

16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 แนะแนว 
การศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 2 เพ่ือนท่ีปรึกษา 
(YC:Youth Counsellor) 
กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมห้องให้คําปรึกษา 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ 
การเรยีนการสอนแนะแนว 
กิจกรรมท่ี 5 งานมอบเงิน
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรยีนยากจน 
กิจกรรมท่ี 6 งานระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา) 
กิจกรรมท่ี 7 ระบบป้องกันและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
กิจกรรมท่ี 8 บริการสุขภาพท่ีเป็น
มิตรสําหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
(Youth Friendly Health 
Services : YFHS) 
กิจกรรมท่ี 9 ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนเรียนรวม 

1. เพ่ือการให้บริการแก่นักเรียน
ทุกคนในโรงเรียนสวีวิทยาอย่าง
ท่ัวถึง 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามระบบดูแลช่วยเหลือได้
เต็มศักยภาพและปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
3. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานแนะแนว 
4. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีออก
กลางคัน 
5. เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ี 
ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ 
1. ครูโรงเรยีนสวีวิทยาทุกคน 
2. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนไดร้ับการ
ดูแลตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
2. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้ 
ความสามารถตามสาระการ
เรียนรูส้ากล 
3. โรงเรียนจัดให้มีการแนะ
แนวการศึกษา และอาชีพใน
สังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ 
(New Economy) ท้ัง
เศรษฐกิจฐานความรู้ 
(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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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการ
บริหารงานบุคคล 
กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสรมิศักยภาพครู 
บุคลากรสู่มืออาชีพ 
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรมท่ี 3 เสรมิสร้าง 
ขวัญและกําลังใจ 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสํานักงาน 
การบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมท่ี 5 จัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
ครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ี และนักการ
ภารโรง 

1. เพ่ือส่งเสรมิให้ครูและ
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติ
ราชการในสถานศึกษา  
2. เพ่ือส่งเสรมิให้ครไูด้รับความรู้ 
เทคนิควิธีการใหม่ๆ  และใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอน   
3. เพ่ือปรบัปรุงระบบสารสนเทศ
กลุ่มบรหิารงานบุคคลและ
กิจการนักเรยีนให้เป็นระบบ 
สะดวก รวดเร็วในการนําไปใช้ 
4. เพ่ือสร้างเสริมขวัญและ
กําลังใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทาง 
การศึกษาให้มีความรัก ความ
สามัคคี มสีัมพันธภาพท่ีดีใน
องค์กร สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
5. เพ่ือปฏิบัติด้านวิชาการ 
บุคคล บริหารท่ัวไป 
งบประมาณของโรงเรยีน เป็นไป
ตามระเบียบทางราชการ
กฎหมาย มรีะเบียบวินัย 
6. เพ่ือการบริการแก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สะดวก รวดเร็ว 
ด้วยความซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม คํานึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 92 ได้รับการพัฒนาอยา่ง
ต่อเน่ือง มีสมรรถนะตรงตาม 
สายงาน มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
ในการทํางาน 
2. ครูร้อยละ 92 เน้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีน
เป็นสําคัญ และยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนให้ก้าวทัน
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้
การบูรณาการทางเทคโนโลย ี
ในระบบการศึกษาวิถีใหม ่
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 88 มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัตหิน้าท่ี 
อย่างเต็มความสามารถ 
4. ครูร้อยละ 89 มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา
ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ครูร้อยละ 100  
มีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
6. ครู ร้อยละ 92 น้อมนํา
แนวคิดศาสตร์พระราชาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันได ้
อย่างเหมาะสม 
7. ครูร้อยละ 92 มีและปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
(ID PLAN) 
8. โรงเรียนดําเนินการจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 20 คน 
8.1 ครูต่างชาติ จํานวน 4 คน 
8.2 เจ้าหน้าท่ี 5 คน 
8.3 นักการภารโรง 9 คน 
8.4 ครูอัตราจ้าง 2 คน 
 
 
 

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

เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน
2. ครูมีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
และยกระดับการจัดการเรียน
การสอนให้ก้าวทันทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ภายใต้การ 
บูรณาการทางเทคโนโลยีในระบบ
การศึกษาวิถีใหม ่
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 
4. ครูมีความรู้ ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา 
ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
6. ครูสามารถน้อมนําแนวคิด
ศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
7. ครูมีแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) และ
ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ 
8. โรงเรียนดําเนินการจ้าง 
ลูกจ้างช่ัวคราวครบถ้วน 
ตามแผนท่ีวางไว้ 

18 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
กิจกรรมท่ี 1 วันดีศรีคณุธรรม 
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสรมิประชาธิปไตย
และสภานักเรียน 
กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสา 
และการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
กิจกรรมท่ี 4 เสรมิสรา้ง 
อัตลักษณ์นักเรียนสวีวิทยา 

1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและ
พัฒนานักเรียน ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก
เบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. เพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ให้กับนักเรยีนตาม
นโยบายของรัฐบาลและตาม
หลักสตูร 
3. เพ่ือให้นักเรียนเพ่ิมคุณค่า 
ในภูมิปัญญาไทย ภมูิใจใน 
ความเป็นไทย และรักษา
วัฒนธรรมไทย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 เป็นบุคคล
ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรมีค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
2. นักเรียนร้อยละ 91 มีความ
ภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็น
ไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
3. นักเรียนร้อยละ 91  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตร์
พระราชา 

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

4. เพ่ือให้นักเรียนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและกิจกรรมท่ี 
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม 
อย่างสม่ําเสมอ 
5. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและกิจกรรมท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม 
6. เพ่ือให้นักเรียนไดเ้รียนรู ้
และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคต่อ
ระบอบประชาธิปไตย 
7. เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้
ซ่ึงประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 
8. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 
9. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนํ้าใจ  
จิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือสังคม 
10. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนและชุมชน 
11. เพ่ือให้นักเรียนมีค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการท่ีดี 
และสามารถสร้างการเป็น 
แบบอย่างท่ีดีได ้

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
ท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียน 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรง และนําความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
3. โรงเรียนสามารถบูรณาการ
กิจกรรมร่วมกับกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ในการจัดการเรียน 
การสอน 
4. นักเรียนมีคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ท่ีถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



64 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564  � โรงเรียนสวีวิทยา   

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

19 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานสํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสาํนักงาน
บริหารท่ัวไป 
กิจกรรมท่ี 4 สมาคมศิษย์เก่าและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสวีวิทยา 
กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือยาและเวชภณัฑ์ 
กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาห้องพยาบาล 
กิจกรรมท่ี 7 ลดหุ่น ลดโรค 
กิจกรรมท่ี 8 ตรวจสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 9 ตอบปัญหาสุขภาพ 
กิจกรรมท่ี 10 พัฒนางานโภชนาการ 
กิจกรรมท่ี 11 ส่งเสรมิโภชนาการดีใน
โรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรงุงาน
ห้องโสตทัศนูปกรณ ์
กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน 
กิจกรรมท่ี 14 พัฒนางาน
ประชาสมัพันธ์และเสียงตามสาย 
กิจกรรมท่ี 15 การจัดทําวารสาร 
กิจกรรมท่ี 16 สื่อประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมท่ี 17 อบรมพัฒนาทักษะ
ประชาสมัพันธ์ ครั้งท่ี 7 
กิจกรรมท่ี 18 งานยานพาหนะ 
กิจกรรมท่ี 19 งานรักษาความปลอดภัย
และจราจร 

1. เพ่ือให้การดําเนินงานบริหาร
ท่ัวไป ดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง 
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรของโรงเรียนและบุคคล 
ท่ีเก่ียวข้อง 
2. เพ่ือส่งเสรมิให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรมจริยธรรม มสีุขภาวะ 
ท่ีดี และดํารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
3. เพ่ือพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพรองรับการ
ให้บริการของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีนอย่างท่ัวถึง 
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารของโรงเรียนให้
นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน ไดร้ับทราบ
ด้วยความเป็นกลาง มีความ
เป็นประชาธิปไตย  
5. เพ่ือจัดการยานพาหนะให้มี
สภาพพร้อมใช้ และปลอดภัย 
โดยใช้อย่างมีวินัย และเคารพ
กฎหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ครู โรงเรยีนสวีวิทยา 
ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ 
ในการไดร้ับบริการของ 
กลุ่มบรหิารท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน
ได้รับบริการต่างๆ ตามสาย
งานการบริหารท่ัวไปอย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพเป็น
ท่ีพึงพอใจของนักเรียน ครู 
ชุมชน และผู้มาใช้บริการ 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.2 
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
 

20 โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซ้ือ 
กิจกรรมท่ี 2 งานก่อสร้าง 
กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรุง ซ่อมแซม 
กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 

1. เพ่ือให้มีอาคารเรยีน อาคาร
ประกอบและสถานท่ีมคีวาม
พร้อมต่อการจัดการเรียนรู ้
อย่างสะดวกและปลอดภัย  
2. เพ่ือให้พ้ืนท่ีอาคารและสถานท่ี 
มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการ
ระบบขยะ มูลฝอย และ
สิ่งแวดล้อมในและนอก
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

เชิงปริมาณ 
ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนา
สถานท่ีภายในโรงเรียนร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
อาคารเรยีน อาคารประกอบ 
และสภาพแวดล้อมท่ีได้รับการ
ดูแลรักษาปรับปรุง ให้มสีภาพ
พร้อมใช้งาน  มีความสะดวก 
และสวยงาม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.2 
ประเด็นท่ี 2.5 
ประเด็นท่ี 2.6 
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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

21 โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
นโยบาย แผนงาน และงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงาน
นโยบายและแผน 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ระบบเครือข่าย 
และเว็บไซต ์

1. เพ่ือให้โรงเรียน มีการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการ 
มีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษา  
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
และนักเรียน โดยคํานึงถึง 
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
2. เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงฯ กําหนด และ
สถานศึกษามีความพร้อมในการ 
รับการประเมินจากภายนอก  
3. เพ่ือจัดวางระบบงานควบคุม
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้อง 
รวดเร็วตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
โครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2564 
4. เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมลู
สารสนเทศท่ีครอบคลุม ทันสมัย
และทันต่อการใช้งาน 
 

เชิงปริมาณ 
1. มีแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีการศึกษา 2565 
2. ผู้บริหาร ครูและนักเรยีน
โรงเรียนสวีวิทยาทุกคน 
3. มีโครงการของกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 
4. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บ
เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรยีนมกีารบริหารเชิงกลยุทธ์ 
และใช้หลักการมีส่วนร่วม มีการ
กระจายอํานาจ การบรหิารและ
การจัดการศึกษาโดยมคีณะกรรมการ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียนและผู้เรียน ผู้ใช้ 
บริการมคีวามพึงพอใจมากท่ีสุด 
2. ผู้บริหาร ครูและนักเรยีน
โรงเรียนสวีวิทยาทุกคนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับดี
ข้ึนไปและไดร้ับการรับรองจาก 
การประเมินภายนอกรอบท่ี 4 
3. งานควบคุมงบประมาณมีการ
บริหารจัดการอยา่งเป็นระบบ 
ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได ้
4. โรงเรียนมีการจัดเก็บและ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.1 
ประเด็นท่ี 2.2 
ประเด็นท่ี 2.6 

22 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี 
พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสํานักงาน  
งานพัสดุและสินทรัพย ์
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนา 
งานการเงิน การบัญชี 
กิจกรรมท่ี 3 งานสวัสดิการคร ู
และนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 4 งานตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมท่ี 5 งานควบคุมภายใน 
กิจกรรมท่ี 6 งานสาธารณูปโภค 

1. เพ่ือพัฒนางานการเงิน  
การบัญชี และพัสดุ เป็นไปตาม
ระบบและระเบียบของทาง
ราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. เพ่ือพัฒนาระบบงาน
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และ 
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 20 คน ปฏิบัติ
หน้าท่ีงานการเงิน การบัญชี 
และพัสดุ การเก็บรักษาเงินตาม
ระบบ งานตรวจสอบภายใน 
และงานสวัสดิการครูและ
นักเรียน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนได้ดําเนินการลดปัจจัยเสี่ยง
ตามระบบควบคุมภายใน 

มาตรฐานท่ี 1 
1.2 คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี 1) 
มาตรฐานท่ี 2  
ประเด็นท่ี 2.2 
ประเด็นท่ี 2.3 
ประเด็นท่ี 2.5 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมท่ี 7งานสวัสดิการโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 8 งานจัดซ้ืออุปกรณ ์
การเรยีนและเครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 9 งานจัดซ้ือหนังสือเรยีน 
กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาห้องสํานักงาน
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
กิจกรรมท่ี 11 นักออมดีเด่น 
กิจกรรมท่ี 12 พัฒนา 
และปรับปรุงงานธนาคารโรงเรยีน 

3. เพ่ือพัฒนาระบบงานธนาคาร
โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีการ
ออมอย่างสม่ําเสมอ กระตุ้นให้
นักเรียน มีการวางแผนการใช้
จ่ายเงินท่ีดี เป็นขวัญกําลังใจ
นักเรียนท่ีมีการออมอย่างสม่ําเสมอ 
และส่งเสรมิการปฏิบัติงาน 
ร่วมกันระหว่างธนาคารออมสิน 
และธนาคารพ่ีเลีย้ง 
4. เพ่ือดําเนินการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
จัดทุนการศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียนตามความ
จําเป็นและเหมาะสม ดํารงตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนทุกคน ได้รับบริการ 
อํานวยความสะดวก 
ด้านสาธารณูปโภค 
4. คณะกรรมการมูลนิธิ 25 คน 
และนักเรียนทุกคน ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกให้ไดร้ับ
ทุนการศึกษาตามความจําเป็น
และเหมาะสม 
5. ครูทุกคนท่ีได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าท่ีการบริหารจัดการ
สวัสดิการโรงเรียน และ
ให้บริการกับครูบุคลากรทาง
การศึกษา และนักเรียนทุกคน 
6. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
มีนิสัยรักการออมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการจัดระบบ
การเงิน การบัญชี และพัสดุ  
งานสวัสดิการครูและนักเรียน
เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. โรงเรียนมรีะบบควบคุม
ภายใน ลดปัจจัยเสี่ยงในการ
บริหารจัดการศึกษาได ้
3. ระบบสาธารณูปโภคมีความ
ปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้
ให้เกิดความคุ้มค่า และ
ประโยชน์สูงสุด 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียน ส่งเสรมิ
โอกาสทางการศึกษาให้กับ
นักเรียนอย่างต่อเน่ือง 
5. โรงเรียนจัดระบบการบริหาร
จัดการสวัสดิการโรงเรียน และ
ให้บริการแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนได้ท่ัวถึง 
 6. นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
มีการออมเงินอย่างสม่ําเสมอ 

สรุป  
 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสวีวิทยา ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดทําโครงการ
และกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 รวมท้ังหมด 22 โครงการ 155 กิจกรรม 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564  � โรงเรียนสวีวิทยา   

โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ 
ไม่ได้

ดําเนินการ 
1 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21   
 กิจกรรมท่ี 1 เรียนดีมีรางวัล �  
 กิจกรรมท่ี 2 สอนเสริมในคาบว่างทุกระดับชั้น �  
 กิจกรรมท่ี 3 ค่ายวิชาการ ม.3 ,ม.6 และสอบ O-NET  ม.3 ,ม.6 �  
 กิจกรรมท่ี 4 เปิดรั้วโรงเรียน เยือนสวีวิทยา (Open house)  � 
 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้า 

และสร้างองค์ความรู้ (IS) 
�  

 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

�  

 กิจกรรมท่ี 7 ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด  
และระดับชาติ 

 � 

 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมนิเทศภายในชั้นเรียน �  
 กิจกรรมท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ �  
 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน �  
 กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และติวโอเน็ต ระดับชั้น ม.6 �  
 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสํานักงานบริหารวิชาการ �  
 กิจกรรมท่ี 13 งานรับนักเรียน �  
 กิจกรรมท่ี 14 การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล �  
 กิจกรรมท่ี 15 การเตรียมความพร้อมและรับการประเมินโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
�  

 กิจกรรมท่ี 16 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 

�  

2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล   
 กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนและปรับปรุงงานทะเบียนวัดผล �  
 กิจกรรมท่ี 2 จัดทําบัตรนักเรียน  � 
 กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา �  
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 กิจกรรมท่ี 1 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคมของทุกปี)  � 
 กิจกรรมท่ี 2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พฤศจิกายน ของทุกปี)  � 
 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 
 � 

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์  � 
 กิจกรรมท่ี 5 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  � 
 กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  � 
 กิจกรรมท่ี 7 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  � 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564  � โรงเรียนสวีวิทยา   

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ 
ไม่ได้

ดําเนินการ 
4 โครงการค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 � 

 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 � 

 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 � 

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  � 
 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด  � 
 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมผู้บําเพ็ญประโยชน์  � 
 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการเข้าค่ายกลางวันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  � 
 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร  � 
5 โครงการห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0   
 กิจกรรมท่ี 1 หนังสือ สิ่งพิมพ์ห้องสมุด �  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาห้องสมุดและจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ �  
 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน �  
6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ การเรียนการสอนทาง

วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 
�  

 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  � 
 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมทักษะวิชาการ  � 
 กิจกรรมท่ี 4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  � 
 กิจกรรมท่ี 5 ค่ายคอมพิวเตอร์  � 
 กิจกรรมท่ี 6 ค่าย Sci-Tech  � 
7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
  

 กิจกรรมท่ี 1 Sci-Tech Camp  � 
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน STEM Education �  
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดวิทยาศาสตร์  � 
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ESC  � 
 กิจกรรมท่ี 5 ค่ายฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  � 
 กิจกรรมท่ี 6 ติวเข้มเติมเต็มความรู้สู่มัธยมศึกษาตอนปลาย  � 
 กิจกรรมท่ี 7 สร้างเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี �  
8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ �  
 กิจกรรมท่ี 2 เก่งคณิต คิดเลขเร็ว  � 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564  � โรงเรียนสวีวิทยา   

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ 
ไม่ได้

ดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 3 แข่งขันคณิตศาสตร์สัญจร  � 
 กิจกรรมท่ี 4 ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  � 
 กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ด้วยห้องสมุดดิจิตอล �  
9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ �  
 กิจกรรมท่ี 2 Christmas Day �  
 กิจกรรมท่ี 3 English Camp  � 
 กิจกรรมท่ี 4 English Outdoor  � 
 กิจกรรมท่ี 5 แข่งขันทักษะภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  � 
 กิจกรรมท่ี 6 แข่งขันทักษะภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน  � 
 กิจกรรมท่ี 7 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน �  

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน MEP   
 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน MEP �  
 กิจกรรมท่ี 2 MEP Camp  � 
 กิจกรรมท่ี 3 MEP จิตอาสา  � 
 กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาสําหรับห้องเรียน MEP  � 
 กิจกรรมท่ี 5 MEP International Trip  � 
 กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาครู �  
 กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียน MEP  � 

11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย   
 กิจกรรมท่ี 1 รําลึกสุนทรภู่ เชิดชูกวีศิลป์ �  
 กิจกรรมท่ี 2 วันภาษาไทยแห่งชาติ �  
 กิจกรรมท่ี 3 สืบสานอ่านหนังสือพ่อ (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน)  � 
 กิจกรรมท่ี 4 ภาษาพาเพลิน  � 
 กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีอ่านและเขียนไม่คล่อง  � 
 กิจกรรมท่ี 6 ภาษาไทยสัญจร  � 
 กิจกรรมท่ี 7 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  � 
 กิจกรรมท่ี 8 เฟซบุ๊ก “ภาษาไทย โรงเรียนสวีวิทยา” �  
 กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาไทย �  

12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

  

 กิจกรรมท่ี 1 วันอาเซียน �  
 กิจกรรมท่ี 2 สืบสานตํานานวัดพระบรมธาตุสวี  � 
 กิจกรรมท่ี 3 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการสู่ชุมชน  � 
 กิจกรรมท่ี 4 แหล่งเรียนรู้ห้องพิพิธภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  � 
 กิจกรรมท่ี 5 อบรมมารยาทไทย  � 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564  � โรงเรียนสวีวิทยา   

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ 
ไม่ได้

ดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 6 หิ้วป่ินโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม  � 
 กิจกรรมท่ี 7 สอบธรรมศึกษา  � 
 กิจกรรมท่ี 8 ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  � 
 กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ �  

13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนทัศนศิลป์  � 
 กิจกรรมท่ี 2 ค่ายศิลปะ  � 
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนนาฏศิลป์ �  
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนด้านดนตรีไทย �  
 กิจกรรมท่ี 5 แข่งขันดนตรีไทยสัญจร  � 
 กิจกรรมท่ี 6 ค่ายวงโยธวาทิต �  

14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา   
 กิจกรรมท่ี 1 กีฬาสี  � 
 กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา �  
 กิจกรรมท่ี 3 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  � 
 กิจกรรมท่ี 4 แหล่งเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  � 
 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา �  

15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนการงานอาชีพ �  

16 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 กิจกรรมท่ี 1 แนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ �  
 กิจกรรมท่ี 2 เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC:Youth Counsellor)  � 
 กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องให้คําปรึกษา  � 
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอนแนะแนว �  
 กิจกรรมท่ี 5 งานมอบเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน �  
 กิจกรรมท่ี 6 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (มูลนิธิการศึกษา)  � 
 กิจกรรมท่ี 7 ระบบป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน �  
 กิจกรรมท่ี 8 บริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นและเยาวชน  

(Youth Friendly Health Services : YFHS) 
 � 

 กิจกรรมท่ี 9 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม  � 
17 โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล   
 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมศักยภาพครู บุคลากรสู่มืออาชีพ �  
 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา  � 
 กิจกรรมท่ี 3 เสริมสร้างขวัญและกําลังใจ �  
 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสํานักงานการบริหารงานบุคคล �  
 กิจกรรมท่ี 5 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ี และนักการภารโรง �  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564  � โรงเรียนสวีวิทยา   

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ 
ไม่ได้

ดําเนินการ 
18 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 กิจกรรมท่ี 1 วันดีศรีคุณธรรม �  
 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน �  
 กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสาและการมีส่วนร่วมกับชุมชน  � 
 กิจกรรมท่ี 4 เสริมสร้างอัตลักษณ์นักเรียนสวีวิทยา  � 

19 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ �  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานสํานักงานผู้อํานวยการ  � 
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสํานักงานบริหารท่ัวไป �  
 กิจกรรมท่ี 4 สมาคมศิษย์เก่าและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสวีวิทยา 
 � 

 กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์  � 
 กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาห้องพยาบาล �  
 กิจกรรมท่ี 7 ลดหุ่น ลดโรค  � 
 กิจกรรมท่ี 8 ตรวจสุขภาพนักเรียน  � 
 กิจกรรมท่ี 9 ตอบปัญหาสุขภาพ  � 
 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนางานโภชนาการ  � 
 กิจกรรมท่ี 11 ส่งเสริมโภชนาการดีในโรงเรียน  � 
 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรุงงานห้องโสตทัศนูปกรณ์ �  
 กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน  � 
 กิจกรรมท่ี 14 พัฒนางานประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย  � 
 กิจกรรมท่ี 15 การจัดทําวารสาร  � 
 กิจกรรมท่ี 16 สื่อประชาสัมพันธ์  � 
 กิจกรรมท่ี 17 อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ์ (ยุวประชาสัมพันธ์) ครั้งท่ี 7  � 

 กิจกรรมท่ี 18 งานยานพาหนะ �  

 กิจกรรมท่ี 19 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร �  
20 โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม   
 กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซ้ือ �  
 กิจกรรมท่ี 2 งานก่อสร้าง  � 
 กิจกรรมท่ี 3 งานปรับปรุง ซ่อมแซม �  
 กิจกรรมท่ี 4 งานปรับปรุงภูมิทัศน์  � 

21 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  

 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน �  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา �  
 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ �  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564  � โรงเรียนสวีวิทยา   

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ 
ไม่ได้

ดําเนินการ 
22 โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน   
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสํานักงาน งานพัสดุและสินทรัพย์ �  
 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางานการเงิน การบัญชี  � 
 กิจกรรมท่ี 3 งานสวัสดิการครูและนักเรียน �  
 กิจกรรมท่ี 4 งานตรวจสอบภายใน �  
 กิจกรรมท่ี 5 งานควบคุมภายใน �  
 กิจกรรมท่ี 6 งานสาธารณูปโภค �  
 กิจกรรมท่ี 7 งานสวัสดิการโรงเรียน �  
 กิจกรรมท่ี 8 งานจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน �  
 กิจกรรมท่ี 9 งานจัดซ้ือหนังสือเรียน �  
 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาห้องสํานักงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน �  
 กิจกรรมท่ี 11 นักออมดีเด่น  � 
 กิจกรรมท่ี 12 พัฒนาและปรับปรุงงานธนาคารโรงเรียน  � 
  
สรุป  

  โครงการและกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ และไม่ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564    

ท่ี รายการ ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ ท้ังหมด 
1 โครงการ 20 2 22 
2 กิจกรรม 71 84 155 

   
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนสวีวิทยา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

               1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด ี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ : ดี 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสวีวิทยา มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงคด์้วยวิธีการที่หลากหลาย มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
ได้แก่ “มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา     
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และตามจุดเน้น อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้คู่ความดี” ผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่าง
รอบด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ต้องให้
ความส าคัญควบคู่กันไป มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องและสัมพันธ์
กับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ตามค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด   

 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ โดยจัดท า

โครงการห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0 ด้วยกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรม หนังสือ 
สิ่งพิมพ์ห้องสมุด  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ด้วยกิจกรรมร าลึกสุนทรภู่ เชิดชูกวีศิลป์ 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วยกิจกรรม 
Christmas Day กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน MEP ด้วยกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน MEP  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ( IS) 
กิจกรรมสอนเสริมในคาบว่างทุกระดับชั้น 
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พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้  โดยจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย
กิจกรรมสอนเสริมในคาบว่างทุกระดับชั้น กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (IS)  กิจกรรมค่ายวิชาการ ม.3, ม.6 และสอบ O-NET ม.3, ม.6 กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และ
ติวโอเน็ตระดับชั้น ม.6  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมสร้างเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน MEP ด้วยกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน MEP  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมวันอาเซียน  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนศิลปะ ด้วยกิจกรรมค่ายวงโยธวาทิต  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา ด้วยกิจกรรมกีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด าเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้วางแผนการท างาน สร้างความรู้ใหม่
จากการท าโครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา โดยจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
ห้องเรียน STEM Education กิจกรรมสร้างเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ (IS) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรม
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทกุพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (IS)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ด้วย
ห้องสมุดดิจิตอล ทั้งนี้ โรงเรียนมีโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสิ่งอ านวย
ความสะดวกโดยจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้วยกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและเว็บไซต์  โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป 
ด้วยกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงงานห้องโสตทัศนูปกรณ์  

พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมเรียนดีมีรางวัล กิจกรรมสอนเสริมในคาบว่างทุกระดับชั้น กิจกรรมค่ายวิชาการ 
ม.3, ม.6 และสอบ O-NET  ม.3, ม.6 กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และติวโอเน็ตระดับชั้น ม.6 กิจกรรมปลอด 0, ร, 
มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมสร้างเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน MEP ด้วยกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน MEP  
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พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ด าเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตาม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด มีระบบงานแนะแนวเพ่ือแนะแนวนักเรียนในการศึกษาต่อตามศักยภาพและ
ความสนใจอย่างหลากหลาย ในการด าเนินจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
มีความสุขในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยจัดท าโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ กิจกรรมระบบป้องกันและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาแนะแนว อบรม ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนวัดความถนัด
ทางอาชีพและจัดท า Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การงานอาชีพ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ 

1.2 ด้านคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
พัฒนาผู้เรียนด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โรงเรียนได้ด าเนินการ  

โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วย
วิธีการสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาและโครงการต่าง ๆ  โดยการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยกิจกรรมวันดีศรีคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสภานักเรียน เพ่ือส่งเสริมภาวะผู้น า สิทธิ หน้าที่ และส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนด้วย
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วย
กิจกรรมระบบป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมงานมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  โรงเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยผู้บริหารและคณะครูน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเป็นไปตามสภาพของผู้เรียน อาศัย
รูปแบบ กระบวนการคิด และสร้างผลงานตามภาระงานในแต่ละระดับชั้น โดยลงมือปฏิบัติจริง และให้นักเรียน
ฝึกทักษะผู้น า ผู้ตามที่ดี จัดท าผลงานที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยจัดท า
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ด้วยกิจกรรมวันดีศรีคุณธรรม 

พัฒนาให้ผู้เรียนด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดังนี้ พัฒนาให้ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมผู้เรียนเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบของโรงเรียนและกฎหมาย ด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ยอมรับฟัง
เหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เช่น พิธีการหน้าเสาธง ประชุมระดับชั้น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน  น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญท้องถิ่นใน
ชุมชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   
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 พัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเสริม
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมโดยการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ในกิจกรรมการลดหุ่นลดโรค การตรวจสุขภาพนักเรียน โดยจัดท าข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง
ของนักเรียนทุกคน งานโภชนาการ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย มีการวัดสมรรถภาพทางกาย ด้าน
ดัชนีมวลกาย ด้านความอ่อนตัว ด้านความอดทนต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด ซึ่งบูรณาการเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สร้างเสริมด้านลักษณะจิตสังคม โดยใช้การ
ฝึกสมาธิ และการอบรมด้านจิตใจในการเข้าแถวตอนเช้า เพ่ือส่งผลต่อการมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี   จัด
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ ไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดยจัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ใน
การเลือกตั้งประธานนักเรียน โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกิจกรรม
ระบบป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา ด้วยกิจกรรมกีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา 

 

2. ผลการประเมิน 
       โรงเรียนสวีวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย    
2 ด้าน โดยแต่ละด้านมปีระเด็นพิจารณา ดังนี้  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 83.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

   1.1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.86 สูงกว่าเป้าหมาย 
   1.2) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน  ร้อยละ 78 ร้อยละ 86.86 สูงกว่าเป้าหมาย 
   1.3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.86 สูงกว่าเป้าหมาย 
   1.4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ร้อยละ 65 ร้อยละ 73.92 สูงกว่าเป้าหมาย 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 85  ร้อยละ 91.51 สูงกว่าเป้าหมาย 

   2.1) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ร้อยละ 86 ร้อยละ 90.41 สูงกว่าเป้าหมาย 
   2.2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด อย่างมี
วิจารณญาณ  

ร้อยละ 86 ร้อยละ 92.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

   2.3) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 91.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

   2.4) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
ในการแก้ปัญหา 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 91.34 สูงกว่าเป้าหมาย 



77 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 85 ร้อยละ 90.88 สูงกว่าเป้าหมาย 
   3.1) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ด้วยตัวเอง  

ร้อยละ 79 ร้อยละ 86.52 สูงกว่าเป้าหมาย 

   3.2) ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม  ร้อยละ 96 ร้อยละ 99.78 สูงกว่าเป้าหมาย 
   3.3) ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยง 
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.34 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94.66 สูงกว่าเป้าหมาย 

   4.1) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ 94 ร้อยละ 98.22 สูงกว่าเป้าหมาย 
   4.2) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ร้อยละ 84 ร้อยละ 87.63 สูงกว่าเป้าหมาย 
   4.3) ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร 

ร้อยละ 94 ร้อยละ 98.13 สูงกว่าเป้าหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 78.02 ตามเป้าหมาย 

   5.1) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 77 ร้อยละ 67.34 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   5.2) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 71.79 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   5.3) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ร้อยละ 79 ร้อยละ 75.90 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   5.4) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ร้อยละ 81 ร้อยละ 79.45 ตามเป้าหมาย 

   5.5) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ร้อยละ 84 ร้อยละ 88.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

   5.6) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ร้อยละ 84 ร้อยละ 85.42 ตามเป้าหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ 
งานอาชีพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90.27 ตามเป้าหมาย 

   6.1) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

ร้อยละ 86 ร้อยละ 95.45 สูงกว่าเป้าหมาย 

   6.2) ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 89 ร้อยละ 86.81 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   6.3) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการท างาน 
หรืองานอาชีพ 

ร้อยละ 93 ร้อยละ 95.45 ตามเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
   6.4) ผู้เรียนมี ทักษะพ้ืนฐานในการท างาน 
หรืองานอาชีพ 

ร้อยละ 93 ร้อยละ 86.81 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   6.5) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างาน 
หรืองานอาชีพ 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 86.81 สูงกว่าเป้าหมาย 

จากตารางที่ 1 แสดงระดับคุณภาพของค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน และสรุปผลการประเมินมาตรฐาน  ที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน ด้าน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่า ผลการประเมินส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมาย 
แต่ยังมีประเด็นพิจารณา 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ที่มีผลการประเมินตามเป้าหมาย โดยมีประเด็นพิจารณาในข้อย่อยที่มีผลการประเมิน
ต่ ากว่าเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน ระดับดี ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
               1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.1)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 8 ประการ 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

ร้อยละ 93 ร้อยละ 96.27 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา  
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

ร้อยละ 86 ร้อยละ 91.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ีม่ีค่านิยม และ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด 12 ประการ 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 96.27 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ  85 ร้อยละ 88.36 สูงกว่าเป้าหมาย 
2.1)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า 
ของความเป็นไทย  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 88.42 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2)  ผู้เรยีนมีสว่นรว่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญัญาไทย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 88.30 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 91.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 91.45 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 91.57 สูงกว่าเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
3.3)  ผู้เรยีนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 91.49 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ  85 ร้อยละ 86.97 ตามเป้าหมาย 
4.1)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

ร้อยละ 86 ร้อยละ 89.26 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.2)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85.95 ตามเป้าหมาย 

4.3)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

ร้อยละ 84 ร้อยละ 85.69 ตามเป้าหมาย 

จากตารางที่ 2  แสดงระดับคุณภาพของค่าเป้าหมายผลการประเมิน และสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน ด้าน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผลการประเมินส่วนมากสูงกว่าเป้าหมาย 
แต่ยังมีประเด็นพิจารณา 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ที่มีผลการประเมินตามเป้าหมาย สรุปผลการ
ประเมิน ระดับดี ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  

 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้าน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน และด้าน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน/ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ สรุป 
ผลการประเมิน 
รายประเด็น ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ           

ร้อยละ 75 ร้อยละ 83.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 85  ร้อยละ 91.51 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 85 ร้อยละ 90.88 สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94.66 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 78.02 ตามเป้าหมาย 

6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี 
ต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90.27 ตามเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94.53 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน/ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ สรุป 
ผลการประเมิน 
รายประเด็น ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 ร้อยละ 88.36 สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 91.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.97 ตามเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดี 

จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้าน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน พบว่า ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณาส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมาย ยกเว้นประเด็นพิจารณา 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินตามเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน ระดับดี 
ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด และด้าน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผลการประเมินตาม
ประเด็นพิจารณาส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมาย ยกเว้นประเด็นพิจารณา 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผลการ
ประเมินตามเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน ระดับดี ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด สรุปผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน ระดับดี ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 

ผลการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดังนี้  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 

83.62 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 75 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน การมีทักษะ
ในการอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และผ่านการเกณฑ์การประเมินตามระดับชั้น  สามารถเขียนสื่อสารได้
อย่างสร้างสรรค์ สามารถเล่าเรื่องจากการบันทึกความรู้ได้ สามารถน าเสนอผลงาน/รายงานกลุ่ม การเขียน 
สื่อความอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามที่ครูก าหนด โดยใช้แบบประเมินความสามารถ
ในการอ่าน แบบประเมินความสามารถในการเขียน แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร โดยให้พูด
แนะน าตนเอง/พูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง/พูดเชิญชวนให้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามความเหมาะสม
ในแต่ละระดับชั้น แบบประเมินความสามารถในการคิดค านวณ โดยให้ก าหนดแบบทดสอบการคิดค านวณ
ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น แบบประเมินการน าเสนอชิ้นงาน/ผลงาน รายงานกลุ่ม การเขียนสื่อความ
อย่างสร้างสรรค์ แบบสรุป/รายงานการน าเสนอชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียน ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน 
ได้แก่ บันทึกการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก ผลงานเขียนสร้างสรรค์ของนักเรียน เรียงความ งานเขียนสร้างสรรค์  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.51 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 
ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยให้เขียนถ่ายทอดการคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน เช่น เรื่องสั้น/
นิทาน/บทความ/หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์/วารสาร/สุนทรพจน์/ค าแนะน า/ ค าเตือน โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น แบบประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
โดยครูก าหนดประเด็นปัญหาในโรงเรียน ให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาตามความเหมาะสม
ในแต่ละระดับชั้น แบบประเมินความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียน โดยครู
ก าหนดประเด็นสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามความเหมาะสม 
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ในแต่ละระดับชั้น แบบประเมินความสามารถในการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
โดยครูก าหนดประเด็นปัญหาในโรงเรียน ให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหา โดยตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ผลงานนักเรียน ได้แก่ การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ 
การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ การน าเสนอของนักเรียนในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)  

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90.88 จากค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 85 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยการ
ตรวจสอบชิ้นงาน/โครงงาน ที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียน แล้ววิเคราะห์ ชิ้นงาน/โครงงาน ของนักเรียนว่า
ชิ้นงาน/โครงงาน เหล่านั้นได้สะท้อนการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองของนักเรียนมากน้อยเพียงใด แบบประเมิน
ความสามารถในการท างานเป็นทีม โดยการมอบหมายให้นักเรียนท าชิ้นงาน/โครงงาน ที่เกิดจากการเรียนรู้
เป็นรายกลุ่ม และแบบประเมินความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ตามความ
เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น ผลงานสนับสนุน ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง โครงงาน “แผ่นล้างมือยับยั้งแบคทีเรีย 
(สบู่กระดาษ)” การประกวดผลงานประดิษฐ์และนวัตกรรม งานวันนักประเดิษฐ์ ประจ าปี 2564-2565 ส านักงาน 
วิจัยแห่งชาติ (วช)  รางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) เรื่อง กระดาษซับน้ ามัน
จากเปลือกทุเรียน ใบสับปะรด และผักตบชวา ในงาน Southern EP/MEP Open House 2021 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการประกวดสร้างสรรค์สื่อวีดิโออินโฟกราฟิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 “เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค” 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 94.66   
จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน 
โดยครูให้นักเรียน บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น 
แบบประเมินความสามารถในการใช้สารสนเทศของนักเรียน โดยครูให้นักเรียนค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่
นักเรียนสนใจอยากรู้จากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ จากห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดดิจิตอล แล้วบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมทั้งบอกแหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ แบบประเมินผลงานความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารของนักเรียน โดยครูให้นักเรียนเขียนรายงานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 78.02 จาก     
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการประเมินตามเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2564 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ จากการที่โรงเรียนสวีวิทยา ได้ร่วมกันพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรมสอนเสริมในคาบว่างทุกระดับชั้น กิจกรรมค่ายวิชาการ 
ม.3, ม.6 และสอบ O-NET  ม.3, ม.6 กิจกรรมปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และติวโอเน็ตระดับชั้น ม.6 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจึงไม่สามารถด าเนินการจัดโครงการ
และกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ได้ทุกกิจกรรม หรือจัดกิจกรรมแต่ไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยข้อจ ากัด 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังไม่บรรลุผลตามเกณฑ์



82 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

ที่สถานศึกษาก าหนด และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90.27 จาก    
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินความรู้พ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แบบประเมินทักษะพื้นฐาน 
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบทักษะพื้นฐาน แบบประเมิน
ความรู้พ้ืนฐานในการท างานหรืองานอาชีพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้พ้ืนฐานในการท างานหรืองานอาชีพ 
แบบประเมินทักษะพ้ืนฐานในการท างานหรืองานอาชีพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะพื้นฐานในการท างาน
หรืองานอาชีพ แบบประเมินเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติที่ดีในการ
ท างานหรืองานอาชีพ แบบประเมินผลงาน แบบสังเกตการณ์ท างาน แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบประเมิน
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พฤติกรรมที่เกิดกับผู้เรียนได้แก่ นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติงานตามความสามารถและ
ความถนัดของนักเรียน  
 

 ผลการพัฒนาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้   

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 94.53 จาก   
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
แบบประเมินผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
การเคารพในกฎกติกาของนักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตส านึกของนักเรียน 

 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 88.36 จากค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียน แบบประเมินผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยของนักเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด แบบบันทึกร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น   

 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.50 
จากค่าเป้าหมายร้อยละ 85 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย ของนักเรียน แบบประเมินการวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ของนักเรียนจ านวน แบบ
ประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง วัฒนธรรม ประเพณ ี
ของนักเรียน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2564 จ านวนนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤตลิดลง นักเรียนสามารถ
ปรับตัวเพ่ือการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.97 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 85 
ผลการประเมินตามเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพทุกปี 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา การฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมดนตรี กิจกรรมนันทนาการ
อย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ กิจกรรมทางสังคม การท าบุญตักบาตร 
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด โรงเรียนมีสนามกีฬาให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกาย เช่น สนามฟุตบอลหญ้าเทียมคิงเพาเวอร์ 
สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย แบบประเมินผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และการแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย แบบประเมินผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน แบบประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียน แบบรายงานผล
การตรวจสอบน้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียน แบบรายงานผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 

3. จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กรีฑา และกีฬา ในระดับภาค 
และระดับประเทศเป็นจ านวนมาก   

 

4. จุดควรพัฒนา 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ให้มีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ
และยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้ผ่านค่าเฉลี่ยระดับประเทศ หรือพัฒนาให้มี
ความก้าวหน้าตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกระดับชั้น ส่งเสริม
การรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม การเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
คุณธรรม ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเพ่ิมขึ้น 
 3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยจัดกิจกรรมด้านสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์
แข็งแรง มีจิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม 
 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยการรักษาผล

หรือการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
2. เร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนา
ให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

โครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา เช่น โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โครงการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคม  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสวีวิทยา มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) 

ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และค่านิยมของโรงเรียน เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2564 
เป็นการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนได้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
 

          โรงเรียนสวีวิทยา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
ของโรงเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (SWOT) เพ่ือก าหนด
จุดยืน ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง โดยมี
โครงการสนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้วยกิจกรรมพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนสวีวิทยา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไป ก ากับ 
ติดตาม ดูแล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) โดย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ 
(PDCA) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน โรงเรียนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT) บริบทสถานศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ด าเนินการตามแผน นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
น าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยมีโครงการสนับสนุน เช่น 
โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป ด้วยกิจกรรมพัฒนาระบบงานสารบรรณ โครงการพัฒนาระบบงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมงานปรับปรุง ซ่อมแซม  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย 
แผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยกิจกรรมพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล ด้วยกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพครู บุคลากรสู่มืออาชีพ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรม
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนสวีวิทยา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยใน
ชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร 
และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 
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 1)  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การจัด 
การเรียนการสอนประเภทห้องเรียนทั่วไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร Mini English Program (MEP) การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษา และการสื่อสาร จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนวิทย์ - คณิต ศิลป์ - คณิต 
ศิลป์ - จีน และศิลป์ - สังคม 
 2)  จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)  

ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ประเมินการจัดการเรียนการ
สอนโดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีโครงการ
สนับสนุน คือ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนสวีวิทยา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดท าโครงการ
และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนา 
โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงานรางวัลดีเด่นด้าน
ต่างๆ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณา
ความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยมีโครงการ
สนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล ด้วยกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครู บุคลากร
สู่มืออาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ด้วยกิจกรรมนิเทศภายในชั้นเรียน กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส านักงานบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 
ด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน MEP ด้วยกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครู 

โรงเรียนสวีวิทยา ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
ด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ อาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 9 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบและ
อาคารอเนกประสงค์ 5 หลัง จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 53 ห้องเรียน มีห้องสมุด มีคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร
จัดการ จ านวน 40 เครื่อง มีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนจ านวน 120 เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
เพ่ือการค้นคว้าของนักเรียนทุกเครื่อง มีห้องสมุดดิจิตอลบริการค้นคว้าข้อมูล มีคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 เครื่อง  
ที่มีความพร้อม และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณทั่วไปสะอาด สวยงาม  
มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก แหล่งเรียนรู้ภายใน 
เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน ห้องสวัสดิการร้านค้า ห้องดนตรีไทย ห้องนาฏศิลป์ ห้องพยาบาล 
ห้องศาสตร์พระราชา ห้องปฏิบัติการคหกรรม แหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวี 
วัดโพธิเกษตร ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสวี โดยมีโครงการสนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาระบบงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมงานปรับปรุง ซ่อมแซม โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไปด้วยกิจกรรม
พัฒนาและปรับปรุงงานห้องโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาห้องพยาบาล  
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 โรงเรียนสวีวิทยา มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาระบบเครือข่าย จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีโครงการสนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้วยกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายงานต่าง ๆ โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนวัดผล ด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยใช้ระบบประเมินผล
การเรียนรู้ออนไลน์ (SGS) โครงการห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0 ด้วยกิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุดและจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรม
ส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ด้วยห้องสมุดดิจิตอล ปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์บริเวณหอประชุมใหญ่และอาคารโดมตาม
โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป ด้วยกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงงานห้องโสตทัศนูปกรณ์  จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อดิจิทัล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน 

 

2. ผลการประเมิน 
โรงเรียนสวีวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

1) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2) สถานศึกษาก าหนด วสิัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ 
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

3) สถานศึกษาก าหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง 
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้ง 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
1) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนการใช้งบประมาณ
ประจ าปี   

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2) สถานศึกษามีการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จริงจัง   

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

3) สถานศึกษามีการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล  
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร 
ทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

5) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนของครู  

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

6) สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

7) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วม ในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
ต่อผลการจัดการศึกษา 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

1) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง 
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 97.09 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร  
ให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชน 
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน 
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 94.17 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรยีนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

1) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับดี ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า ผลการ
ประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

 

ผลการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้  

โรงเรียนสวีวิทยา มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ผลการประเมิน 
ระดับดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการของชุมชน 
ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาของชาติ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัด
ของแต่ละมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564-2566 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสวีวิทยา ขับเคลื่อนความส าเร็จของตัวชี้วัด
แต่ละประเด็นพิจารณาผ่านโครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ โดยในปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสวีวิทยา มีโครงการทั้งหมด 22 โครงการ มีกิจกรรมทั้งหมด 155 กิจกรรม ด าเนินการส าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 20 โครงการ รวม 71 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 45.81 ทั้งนี้ โรงเรียน
ไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ด าเนินจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบ  

1) รูปแบบปกติที่โรงเรียน (Onsite) ตามมาตรการการป้องกันตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (ศบค.)  

2) รูปแบบออนไลน์ (Online) เรียนผ่านระบบ Video Conference ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย 
Google Classroom, Google Meet, LINE Meeting 



89 
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3) รูปแบบ Hybrid learning หรือ การเรียนรู้แบบผสมผสานรูปแบบปกติท่ีโรงเรียน (Onsite) และ
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ซ่ึงเป็นการผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียน แบบรักษาระยะห่าง ควบคู่ไปกับ
การเรียนออนไลน์ 

โรงเรียนสวีวิทยา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผลการประเมิน ระดับดีเลิศ สูงกว่า
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมี
กระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ภายใต้
วงจรคุณภาพ (PDCA) ท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีการกําหนดกระบวนการกํากับ ติดตาม ดําเนินการจัดการ
ศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในปีการศึกษา 2564 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 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน MEP  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสวีวิทยา มีกระบวนการ
ในการพัฒนางานด้านวิชาการ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์เป็นจํานวนมากมาย  

  โรงเรียนสวีวิทยา พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
97.09 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 90 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์เครื่องมือประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากําหนด ครูและบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเอง หรือข้อตกลงในการ
พัฒนางาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของตนเอง แล้วนําข้อมูล
ท่ีได้มาจัดทําเป็นสารสนเทศเก่ียวกับความต้องการในการพัฒนาตนเอง โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ
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แผนภาพท่ี 1 แสดงร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
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ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง การอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนา
ศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ โดยจําแนกตามจํานวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนา ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2 มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกําหนดไว้ในตารางสอน ส่งเสริม สนับสนุนการทําผลงานเพ่ือขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะในระดับท่ีสูงขึ้น โดยในปีการศึกษา 2564  มีข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ 
30 คน วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 14 คน รวมมีข้าราชการครูท่ีมีวิทยฐานะ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 49.44 
ดังปรากฏในแผนภาพท่ี 3 นอกจากนี้จากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูในปีการศึกษา 
2564 พบว่า ครูทุกคนมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการท่ีส่งผลถึงครูและนําไปสู่คุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรมีผลงาน
ประสบความสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 

   
หมายเหตุ จํานวนครู จํานวน 93 คน (ข้าราชการครู 89 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน) 

 
หมายเหตุ จํานวนข้าราชการครู จํานวน 89 คน 

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 
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โรงเรียนสวีวิทยา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ผลการ

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

 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนสวีวิทยา มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษา
ของชาติ สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจําปี มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา ซ่ึงได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณเพ่ือการศึกษา ทรัพยากรในท้องถ่ิน 
สื่อทางการศึกษา อาคาร สถานท่ี และเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการศึกษา 
มีการระดมทรัพยากรสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญา
จากท้องถ่ินมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากเครือข่ายของโรงเรียน มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถนําข้อมูลมาใช้ในการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม เป้าหมาย 
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ สนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ครูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนได้มีมาตรการ

81.88

82.08

81.76

81.6 81.7 81.8 81.9 82 82.1 82.2

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน

อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม

วัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์

แผนภาพท่ี 4 แสดงร้อยละของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
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ป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดด้วยการจัดท าแผนเผชิญเหตุ ยึดหลักการปฏิบัติด้วยมาตรการป้องกัน ทั้ง   
6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)  6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม รองรับการเปิดเรียนแบบ
ปกติ (Onsite) อย่างปลอดภัย ตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้โรงเรียน มีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ โรงเรียนสวีวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จึงเป็นที่ยอมรับและความต้องการของผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน  
 

4. จุดควรพัฒนา 
 พัฒนาวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงาน การปฏิบัติ 
การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาตามกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการท างานของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานต้องประสานงานกับหลายฝ่าย
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ท าให้ขาดความคล่องตัวและล่าช้า ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ
และไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนสวีวิทยา พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการ

อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และ
จัดสรรสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับการเรียนการสอน 

2. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และระบบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ที่ชัดเจน 

3. พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  

4. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสวีวิทยา ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย

วิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“มีวินัย ใฝ่เรียนรู้คู่ความดี” ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านระเบียบวินัย ความรู้ และคุณธรรม ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยการส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง การจัดค่ายวิชาการสู่ชุมชน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ 
มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนมีสภาพของคุณงามความดี มีคุณลักษณะที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติดี 
รวมถึงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือก
แผนการเรียน และรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
โรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ( IS) การสอน
แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน   

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึกปฏิบัติให้
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ และน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือตามความต้องการและจ าเป็น โดยมีโครงการ
สนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนิเทศภายในชั้นเรียน กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
โดยมีกระบวนการพัฒนาที่ท าให้ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะตามทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา โดยโรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและ
งานสนับสนุนด้วยการใช้กระบวนการ PDCA ในการท างาน โดยมีการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์และระดับ
ผู้เรียนชัดเจน มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติและการประเมินที่ครอบคลุมจุดประสงค์ผ่านการทดลองใช้ ปรับปรุง  
พัฒนามีการประเมินและมีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย จัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าสื่อมัลติมีเดีย การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาตามความเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม โดยมีโครงการสนับสนุน เช่น โครงการห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่านด้วยระบบ
ดิจิทัล 4.0 ด้วยกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
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โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการให้ครูเรียนรู้กระบวนการ
จัดการเรื่องการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือตอบสนองสมรรถนะของผู้เรียน 5 สมรรถนะ คือ ความ 
สามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เน้นการจัดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการ Active Learning ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท า มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน อีกทั้งยังร่วมกับครูในการจัด
มุมประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกซึ่งเป็น
วิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ เมื่อผู้เรียนท าดีต้องให้ก าลังใจ ด้วยการกล่าว
ชื่นชม และพยายามให้การชื่นชมเกิดขึ้นบ่อยกว่าการตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรักมากกว่าการใช้ความ
รุนแรง ใช้การสื่อสารโดยตรงกับผู้เรียน สื่อสารทันทีที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ครูควบคุมอารมณ์
ของตนให้เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคง แสดงออกทั้งร่างกายและค าพูดแบบไม่มีเงื่อนไข สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีการวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล   
ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย การประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยการสังเกต สอบถาม ประเมินผลงาน และน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  มีการวัดและประเมินผลการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น  โดยมี
โครงการสนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมปลอด 
0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โครงการพัฒนา
ระบบงานทะเบียนวัดผล ด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) มีการด าเนินกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร 
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
ส่งเสริมผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้
จัดกิจกรรมได้จริง ครูสามารถผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สนับสนุนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
เพ่ือน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสร้างนวัตกรรม จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการคิด จัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
โรงเรียนสนับสนุนครูน าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสู่การท าวิจัยในชั้นเรียน  

 

2. ผลการประเมิน 
โรงเรียนสวีวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณา ดังนี้  
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ตารางท่ี 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

1)  ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 98.91 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 97.81 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียน 
ได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น  
สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะส าหรับผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
เพ่ือช่วยเหลือความต้องการจ าเป็นจริง 

ร้อยละ 88 ร้อยละ 91.21 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 95.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ตามความเหมาะสม มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ 78 ร้อยละ 93.41 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
ตามความเหมาะสม 

ร้อยละ 78 ร้อยละ 86.82 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 85 ร้อยละ 94.51 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชงิบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 95.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็ก
รักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้รว่มกันอย่างมีความสุข 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 93.41 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 94.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล 
ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 95.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจาก
จัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วยเพื่อน าผลการประเมิน 
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล 
ที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 94.51 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) ครูมีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ทุกตัว 
หลังจากจัดการเรียนรู้จบ ในแต่ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
เพื่อน าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา
ผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัว 

ร้อยละ 84 ร้อยละ 94.51 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน  เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 87 ร้อยละ 93.41 สูงกว่าเป้าหมาย 

5) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล 
ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 87 ร้อยละ 96.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.41 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 81 ร้อยละ 93.41 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนเพ่ือน าไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.41 สูงกว่าเป้าหมาย 

จากตารางที่ 5  แสดงระดับคุณภาพของค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน และสรุปผลการประเมินมาตรฐาน
ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็น
พิจารณา สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ  
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ผลการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเลิศ โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน

การศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
   ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในภาพรวม

คิดเป็นร้อยละ 95.89 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 90 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท าการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชา
ที่รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 1) ผลการประเมินการนิเทศการสอน ในภาพรวมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีเ่น้นกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูมีสื่อ นวัตกรรม ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
 2) ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ โดยโรงเรียนได้สนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่
นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูสร้างและน านวัตกรรมไปเผยแพร่ สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
          ครใูช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.95  
จากค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
ที่หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความเหมาะสม มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม  

1) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Online learning) เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Classroom, Google Meet, LINE Meeting 

2) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง แหล่งเรียนรู้ภายในที่ส าคัญ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ห้องสมุดดิจิตอล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ ์ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ 
ห้องดนตรีไทย ห้องสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน ระบบนิเวศในโรงเรียน สนามฟุตบอล
หญ้าเทียมคิงเพาเวอร์ แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ วัดโพธิเกษตร พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวี ห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอสวี 

  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 94.51 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 85 
ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 1) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง  
 2) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้เป็น 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้ เกิดประสิทธิผลใน
การเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
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3) ครจูัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจให้
ผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย รวมถึงการด าเนินงานของงานแนะแนว
เพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม มีการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
มีโครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  
94.95 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 85 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การวัดและประเมินผลผู้เรียนจึง
เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง สถานศึกษาพิจารณารูปแบบการจัดการศึกษาตามสภาพบริบท ความเหมาะสม 
และความปลอดภัย มุ่งเน้นให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ 
การวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล
ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งด้านการอ่าน การเขียน คิดค านวณ และ
การสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งผู้เรียนยังมีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี สรุปแนว
ปฏิบัติได ้ดังนี้ 

1) ใช้การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานกันไป เช่น การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการทดสอบ
โดยใช้ข้อสอบและกระดาษค าตอบผ่านระบบการสอบออนไลน์ การทดสอบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

2) มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับการบริหารจัดการทดสอบ
และประเมินผู้เรียน ดังนั้นในการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนสามารถจัดระบบให้ผู้เรียนสามารถส่งข้อมูล
สารสนเทศผลการประเมินย้อนกลับได้ด้วยตนเองไปให้ครูผู้สอน  

3) ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน 
4) จัดท าตารางนัดหมายผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือท ากิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับการวัดและ

ประเมินผล ทั้งท่ีสถานศึกษาและที่บ้านผู้เรียน  
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม

คิดเป็นร้อยละ 93.41 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

1) โรงเรียนสวีวิทยามีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร 
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียวกัน ครูผู้สอนต่างกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   

2) ครูมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน  
3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC เพื่อแก้ไขปัญหา
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส่งผลสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเป็นข้อมูลในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
และในการประเมินหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยความยุติธรรมและหลากหลาย
ตามสภาพจริงของนักเรียน อีกท้ังท าให้เกิดสื่อและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย 
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3. จุดเด่น 
1. ครูทุกคนมโีครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ครูมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
จากเนื้อหาสาระท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม   

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ครูน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เช่น Google Classroom, Google Meet, LINE Meeting 

4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดบรรยากาศในห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โดยได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 

5. ครูมีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่หลากหลาย ทั้งด้านเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามศักยภาพท่ีแท้จริงของผู้เรียน รวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์
ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถน าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 

4. จุดควรพัฒนา 
1. ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จตามท่ีโรงเรียนประกาศไว้

อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกัน  
2. ครูควรติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
3. ครูต้องพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ และต้องมีความกระตือรือร้น

ที่จะพัฒนาทักษะและวิทยาการให้ทันสมัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใหม ่ๆ โดยการเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 

(Active learning) และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. นิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริม

การใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
3. พัฒนาครู โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้เข้ารับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เข้ารับการอบรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน/ 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(โครงการ/กิจกรรม/หลักฐานสนบัสนุนที่เกี่ยวข้อง) 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
ของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการของ
ผู้เรยีน 

1) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 
 

2) มีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่น ความคดิเห็น 
และแก้ปัญหา 
 

3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

4) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรยีนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 

ตามเป้าหมาย 
 
 
 

ตามเป้าหมาย 

โครงการสนับสนุน 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
- ห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทลั 4.0 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน MEP 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะ 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพ 
- พัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

หลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
- แบบสรุปผลการเรียน ผลการประเมินอ่าน คิด 
วิเคราะห ์การประเมินสมรรถนะ 
- แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะในเอกสารประกอบ 
การเรยีนและสมดุการบ้าน 
- บันทึกการอ่าน สื่อเกี่ยวกับส่งเสริมการอ่าน 
- รางวัล/เกียรติบตัรของครู และนกัเรียน 
- สื่อ นวัตกรรม 
- แบบประเมินช้ินงาน การน าเสนองาน  
- ผลงานนักเรียน 
- แบบประเมินหลังเรยีน 
- แบบประเมินวดัเจตคต ิ
- สถิติการศึกษาต่อของนักเรยีน 
- การสัมภาษณ ์
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ ดี  
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มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน/ 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(โครงการ/กิจกรรม/หลักฐานสนบัสนุนที่เกี่ยวข้อง) 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
ของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์
ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น  
และความเป็นไทย 
 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
 

4) สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 

ตามเป้าหมาย 

โครงการสนับสนุน 
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์
- พัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
- พัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

หลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- แบบประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
- การสังเกต 
- ภาพกิจกรรม 
- แฟ้มข้อมูลนักเรียน 
- แฟ้มเยี่ยมบ้าน 
- เอกสารการคัดกรอง 
- แบบบันทึกประชุมระดับชั้น 
- การเรียนกระบวนการกลุ่ม 
- การสัมภาษณ ์
- ภาพกิจกรรมจติอาสา 
- เอกสารทางสุขอนามัย 
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
- แบบวิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล 
- แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน (SDQ) 
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
- แบบทดสอบความฉลาดทางสตปิัญญา (IQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับคุณภาพ ดี  

สรุป มาตรฐานที่ 1 ดี  
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มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน/ 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(โครงการ/กิจกรรม/หลักฐานสนบัสนุนที่เกี่ยวข้อง) 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุม่เป้าหมาย 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
2.5 จัดสภาพแวดล้อม   
ทางกายภาพและสังคม     
ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

โครงการสนับสนุน 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
- พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 
- ห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทลั 4.0 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลย ี
และสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 
- พัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป 
- พัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน  
และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- พัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ และธนาคารโรงเรียน 
 

หลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2564-2566 
- แผนปฏิบัติการประจ าปกีารศึกษา 2564 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
- ผลงานนักเรียน 
- แหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอก 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- โครงสร้างรายวิชา 
- การอบรมพัฒนาคร/ูรายงานผลการอบรม 
- แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 
- ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
- รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน/ 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(โครงการ/กิจกรรม/หลักฐานสนบัสนุนที่เกี่ยวข้อง) 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน 
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่น
กระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้
 

3.3 มีการบริหารจัดการ 
ช้ันเรียนเชิงบวก 
 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรยีนรู ้

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

 

โครงการสนับสนุน 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลย ี
และสิ่งแวดล้อม 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน MEP 
- พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 
- พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 
 

หลักฐานสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง 
- โครงสร้างรายวิชา 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- บันทึกการใช้สื่อ 
- สื่อ นวัตกรรม 
- ผลงานนักเรียน 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 
- สรุปผลการเรียน SGS 
- บันทึกกิจกรรม PLC 
- แบบบันทึกการนิเทศคร ู

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 
 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน/ความหมาย 
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนดทุกประเด็นพิจารณา 

มีการพัฒนาท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีนวตักรรม (Innovation) น าไปใช้ เผยแพร่  
หรือ มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 

ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ    ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนดทุกประเด็นพิจารณา  
มีการพัฒนาท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 3 หมายถึง ดี    ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดทุกประเดน็พิจารณา   
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง   ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

ไม่ครอบคลุมทุกประเด็นพิจารณา 
ระดับ 1 หมายถึง ก าลังพัฒนา ผลการประเมินไม่บรรลตุามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

สรุป ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณของภาพผู้เรียน 
               1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 
               1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

วารสารข่าวช่อสีตรัง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

วารสารข่าวช่อสีตรัง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

วารสารข่าวช่อสีตรัง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

วารสารข่าวช่อสีตรัง 

  

  
       
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

        1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ม.1 - 6) ปีการศึกษา 2564 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 

ท่ีเข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1. ภาษาไทย 439 36 29 71 44 40 39 140 29 11 136 30.98 
2. คณิตศาสตร ์ 853 217 77 71 47 60 34 198 90 59 365 42.79 
3. วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

940 259 102 109 68 77 47 199 1 78 470 50.00 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1,286 359 177 213 138 78 52 133 90 46 749 58.24 

5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

848 392 43 25 23 39 14 228 70 14 460 54.25 

6. ศิลปะ 776 255 81 81 60 76 55 110 1 57 417 53.74 
7. การงานอาชีพ 760 314 100 137 32 47 13 55 4 58 551 72.50 
8. ภาษาต่างประเทศ 923 263 61 79 58 57 73 216 64 52 403 43.66 
             

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 

ท่ีเข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1. ภาษาไทย 431 35 30 53 31 33 59 117 73 0 118 27.38 
2. คณิตศาสตร ์ 831 189 79 114 82 111 65 129 62 0 382 45.97 
3. วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี

887 290 99 91 79 79 48 120 12 69 480 54.11 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1,227 439 160 140 121 76 67 137 58 29 739 60.23 

5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

827 536 74 56 28 32 20 36 45 0 666 80.53 

6. ศิลปะ 768 318 81 75 75 57 37 63 25 37 474 61.72 
7. การงานอาชีพ 739 264 72 59 46 58 61 146 9 24 395 53.45 
8. ภาษาต่างประเทศ 905 275 73 86 78 67 83 119 108 16 434 47.96 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564 � โรงเรียนสวีวิทยา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 

ท่ีเข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1. ภาษาไทย 408 107 30 47 30 27 28 82 44 13 184 45.10 
2. คณิตศาสตร ์ 835 210 74 58 67 58 124 198 41 5 342 40.96 
3. วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี

1,053 349 162 96 52 37 59 189 68 41 607 
57.64 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1,237 447 107 149 93 122 65 205 0 49 703 
56.83 

5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

786 320 74 57 24 25 24 126 50 86 451 
57.38 

6. ศิลปะ 808 234 107 81 38 43 37 177 22 69 422 52.23 
7. การงานอาชีพ 403 105 48 68 46 52 11 20 0 53 221 54.84 
8. ภาษาต่างประเทศ 928 255 125 80 83 58 40 165 28 94 460 49.57 
             

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 

ท่ีเข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1. ภาษาไทย 417 109 31 62 37 52 26 44 56 0 202 48.44 
2. คณิตศาสตร ์ 836 189 85 96 89 110 92 114 61  370 44.26 
3. วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี

1,018 273 157 100 69 65 50 93 139 72 530 52.06 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1,218 542 109 138 116 119 93 52 40 9 789 64.78 

5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

785 343 98 87 47 31 18 54 107 0 528 67.26 

6. ศิลปะ 820 353 56 54 21 36 43 192 32 33 463 56.46 
7. การงานอาชีพ 401 152 61 86 45 36 2 9 10 0 299 74.56 
8. ภาษาต่างประเทศ 930 338 104 87 72 42 33 73 51 130 529 56.88 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564 � โรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 

ท่ีเข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1. ภาษาไทย 400 153 47 48 21 26 2 15 78 10 248 62.00 
2. คณิตศาสตร ์ 777 284 47 43 27 40 40 100 196 0 374 48.13 
3. วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี

661 228 56 70 59 23 21 121 38 45 354 53.56 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1,169 672 79 67 74 42 51 92 44 48 818 69.97 

5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

772 350 35 86 43 66 33 104 38 17 471 61.01 

6. ศิลปะ 690 461 37 27 18 24 13 40 1 69 525 76.09 
7. การงานอาชีพ 371 141 44 24 14 21 22 69 0 36 209 56.33 
8. ภาษาต่างประเทศ 850 340 69 42 49 58 36 125 80 51 451 53.06 
             

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 

ท่ีเข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1. ภาษาไทย 365 103 43 40 35 47 13 34 50 0 186 50.96 
2. คณิตศาสตร ์ 765 143 87 120 90 70 67 92 96 0 350 45.75 
3. วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี

648 206 49 63 58 59 50 43 50 70 318 49.07 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1,125 782 114 65 36 56 17 45 10 0 961 85.42 

5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

759 377 101 69 59 38 26 38 28 23 547 72.07 

6. ศิลปะ 710 425 56 44 45 20 31 48 29 12 525 73.94 
7. การงานอาชีพ 365 106 79 77 10 29 22 16 0 26 262 71.78 
8. ภาษาต่างประเทศ 841 221 124 98 94 66 49 76 62 51 443 52.68 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564 � โรงเรียนสวีวิทยา 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 

ท่ีเข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1. ภาษาไทย 929 116 119 111 91 94 68 169 82 79 346 37.24 
2. คณิตศาสตร ์ 599 184 37 63 69 57 53 101 35 0 284 47.41 
3. วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี

891 325 141 127 96 64 36 81 13 8 593 66.55 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1,361 742 135 107 101 58 46 83 1 88 984 72.30 

5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

300 170 58 24 16 4 5 9 10 4 252 84.00 

6. ศิลปะ 300 59 33 67 38 37 11 52 0 3 159 53.00 
7. การงานอาชีพ 204 140 29 15 3 7 1 6 0 3 184 90.20 
8. ภาษาต่างประเทศ 684 290 65 52 37 32 61 84 43 20 407 59.50 
             

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 

ท่ีเข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1. ภาษาไทย 590 42 42 85 97 87 78 77 80 2 169 28.64 
2. คณิตศาสตร ์ 576 107 56 83 61 73 56 93 47 0 246 42.71 
3. วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี

911 356 209 90 92 58 33 25 47 1 655 71.90 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1,015 643 140 103 49 35 17 18 9 1 886 87.29 

5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

288 198 20 13 7 8 13 17 12 0 231 80.21 

6. ศิลปะ 288 149 41 22 14 12 10 8 0 32 212 73.61 
7. การงานอาชีพ 192 112 16 11 17 25 1 6 4 0 139 72.40 
8. ภาษาต่างประเทศ 658 236 90 101 65 36 33 63 27 7 427 64.89 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 

ท่ีเข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1. ภาษาไทย 623 133 76 82 68 78 33 109 32 12 291 46.71 
2. คณิตศาสตร ์ 597 290 76 49 28 28 32 63 30 1 415 69.51 
3. วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี

539 241 93 86 36 19 14 45 4 1 420 77.92 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1,274 828 138 81 44 38 31 44 43 27 1047 82.18 

5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

300 218 10 13 6 9 15 22 3 4 241 80.33 

6. ศิลปะ 322 271 12 11 4 12 5 3 0 4 294 91.30 
7. การงานอาชีพ 275 220 22 5 9 5 1 7 2 4 247 89.82 
8. ภาษาต่างประเทศ 636 326 49 48 52 42 39 41 1 38 423 66.51 
             

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 

ท่ีเข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1. ภาษาไทย 588 224 60 65 70 48 29 24 68 0 349 59.35 
2. คณิตศาสตร ์ 599 342 85 50 37 22 17 19 27 0 477 79.63 
3. วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี

505 189 104 88 48 25 15 16 20 0 381 75.45 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1,281 805 191 90 34 36 18 54 48 5 1086 84.78 

5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

296 217 26 15 13 5 0 8 7 5 258 87.16 

6. ศิลปะ 318 187 38 30 12 18 4 15 9 5 255 80.19 
7. การงานอาชีพ 271 187 25 18 14 8 7 3 5 4 230 84.87 
8. ภาษาต่างประเทศ 623 363 73 56 43 33 14 13 19 9 492 78.97 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 

ท่ีเข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1. ภาษาไทย 460 203 49 63 32 25 19 58 6 5 315 68.48 
2. คณิตศาสตร ์ 467 300 63 19 19 13 13 15 8 17 382 81.80 
3. วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี

607 460 43 44 12 17 12 6 4 9 547 90.12 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

597 410 94 50 7 7 4 17 0 8 554 92.80 

5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

235 174 15 6 7 3 9 19 1 1 195 82.98 

6. ศิลปะ 235 174 14 9 15 5 4 5 2 7 197 83.83 
7. การงานอาชีพ 235 190 8 5 12 4 5 5 4 2 203 86.38 
8. ภาษาต่างประเทศ 548 257 116 63 29 23 9 31 12 8 436 79.56 
             

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 

ท่ีเข้าสอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน
นักเรียน

ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1. ภาษาไทย 489 137 45 99 46 50 33 70 9 0 281 57.46 
2. คณิตศาสตร ์ 466 143 74 78 43 54 35 31 8 0 295 63.30 
3. วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี

532 296 84 64 27 17 15 16 8 5 444 83.46 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

592 233 137 104 43 32 21 12 10 0 474 80.07 

5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

233 175 19 12 6 7 3 8 3 0 206 88.41 

6. ศิลปะ 233 139 48 10 5 10 6 11 4 0 197 84.55 
7. การงานอาชีพ 233 167 21 14 10 5 8 4 0 4 202 86.70 
8. ภาษาต่างประเทศ 542 57 72 85 77 83 49 77 40 2 214 39.48 
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 2.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 398 243 109 46 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 376 210 106 61 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 365 229 117 19 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 288 185 89 14 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 271 206 50 15 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 233 175 48 10 0 

รวม 1,931 1,248 518 165 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 64.60 26.83 8.56 0 

 

 3.  ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 398 245 94 59 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 376 211 92 74 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 365 198 143 25 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 288 165 107 16 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 271 215 42 15 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 233 162 58 13 0 

รวม 1,931 1,196 536 202 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 61.937 27.758 10.46 0 

   

 4.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ระดับชั้น จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

จํานวน/ร้อยละของนกัเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 398 398 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 376 376 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 365 365 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 288 288 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 271 271 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 233 233 0 

รวม 1,931 1,931 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 0 
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     5.  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 ด้าน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565) 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ความสามารถในการสื่อสาร) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 398 268 77 47 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 376 258 59 36 23 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 365 273 62 21 9 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 288 219 53 15 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 271 226 40 4 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 233 193 28 11 1 

รวม 1,931 1,437 319 134 41 
เฉลี่ยร้อยละ 100 74.42 16.52 6.94 2.12 

   
 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ความสามารถในการคิด) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 398 265 78 48 7 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 376 245 77 32 22 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 365 266 72 22 5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 288 186 78 18 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 271 213 48 8 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 233 203 28 1 1 

รวม 1,931 1,378 381 129 43 
เฉลี่ยร้อยละ 100 71.36 19.73 6.68 2.23 

 
 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ความสามารถในการแก้ปัญหา) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 398 264 78 50 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 376 257 70 42 7 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 365 266 66 25 8 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 288 168 95 20 5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 271 210 45 14 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 233 203 27 2 1 

รวม 1,931 1,368 381 153 29 
เฉลี่ยร้อยละ 100 70.84 19.73 7.92 1.50 
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ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ความสามารถในการใช้ทักษะชวิีต) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 398 276 79 37 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 376 248 69 36 23 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 365 267 72 20 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 288 208 59 19 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 271 208 56 5 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 233 198 33 1 1 

รวม 1,931 1,405 368 118 40 
เฉลี่ยร้อยละ 100 72.76 19.06 6.11 2.07 

 
 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 398 301 45 45 7 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 376 268 53 32 23 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 365 265 75 20 5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 288 238 35 13 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 271 201 65 3 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 233 223 8 2 0 

รวม 1,931 1,496 281 115 39 
เฉลี่ยร้อยละ 100 77.47 14.55 5.96 2.02 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
ท่ีประเมิน 

จํานวน 
ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้า 
รับการ
ประเมิน 

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญในการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผู้เรียนไม่จบ

หลักสูตร 
ผู้เรียนที่จบหลักสูตร 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 
รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมินใน 
ระดับ ”ดี” ข้ึนไป 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

365 9 2.47 21 5.75 62 16.99 273 74.79 356 97.53 335 91.78 

2. .  ความสามารถ 
ในการคิด 

365 5 1.37 22 6.03 72 19.73 266 72.88 360 98.63 338 92.60 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

365 8 2.19 25 6.85 66 18.08 266 72.88 357 97.81 332 90.96 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะชีวิต 

365 6 1.64 20 5.48 72 19.73 267 73.15 359 98.36 339 92.88 

5. ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี 

365 5 1.37 20 5.48 75 20.55 265 72.60 360 98.63 340 93.15 

  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

สมรรถนะ 
ท่ีประเมิน 

จํานวน 
ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้า 
รับการ
ประเมิน 

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญในการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ผู้เรียนไม่จบ

หลักสูตร 
ผู้เรียนที่จบหลักสูตร 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 
รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมินใน 
ระดับ ”ดี” ข้ึนไป 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

233 1 0.43 11 4.72 28 12.02 193 82.83 232 99.57 221 94.85 

2. .  ความสามารถ 
ในการคิด 

233 1 0.43 1 0.43 28 12.02 203 87.12 232 99.57 231 99.14 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

233 1 0.43 2 0.86 27 11.59 203 87.12 232 99.57 230 98.71 

4. ความสามารถ    
ในการใช้ทักษะชีวิต 

233 1 0.43 1 0.43 33 14.16 198 84.98 232 99.57 231 99.14 

5. ความสามารถ    
ในการใช้เทคโนโลยี 

233 0 0 2 0.86 8 3.43 223 95.71 233 100 231 99.14 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564 � โรงเรียนสวีวิทยา 

6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
/วิชา 

จํานวน    
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 

จํานวน/ร้อยละของผู้เรียน        
ท่ีมีผลการทดสอบฯ  

ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

ภาษาไทย (91) 225 54.19 14.41 51.19 137 60.89 
ภาษาอังกฤษ (93) 225 29.35 10.88 31.11 10 4.44 
คณิตศาสตร ์(94) 225 23.23 11.00 24.47 3 1.33 
วิทยาศาสตร์ (95) 225 31.31 9.12 31.45 8 3.56 

 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
/วิชา 

จํานวน    
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 

จํานวน/ร้อยละของผู้เรียน       
ท่ีมีผลการทดสอบฯ  

ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

ภาษาไทย (01) 41 48.31 13.05 46.40 20 48.78 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (02) 

42 38.35 7.19 36.87 2 4.76 

ภาษาอังกฤษ (03) 42 23.07 10.14 25.56 2 4.76 
คณิตศาสตร์ (04) 42 20.42 11.63 21.28 2 4.76 
วิทยาศาสตร์ (05) 41 28.37 7.52 28.65 0 0.00 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2564 � โรงเรียนสวีวิทยา 

7.  จํานวนผู้จบการศึกษาและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไป 

     ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

จํานวนนักเรียนที่เรียน
จบตามหลักสูตร ฯ (คน) 

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จํานวนนักเรียนที่เรียน
จบตามหลักสูตร ฯ (คน) 

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

342 334 97.66 232 211 90.95 

                
 8.  นักเรียนท่ีจบการศึกษามีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ระดับ 3 ข้ึนไป) 
 

     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด 
ที่เข้าสอบ 

จํานวน 
ผู้เรียนที่จบ 
การศึกษา 

ตาม 
หลักสูตรฯ 

ผลการเรียนกลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

ผู้เรียนที่มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน    
ในการประกอบอาชีพเหมาะสม         

กับช่วงวัย   
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จํานวน  
(คน) 

ร้อยละ 

365 342 262 71.78 - 0 302 82.79 
    
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด 
ที่เข้าสอบ 

จํานวน 
ผู้เรียนที่จบ 
การศึกษา 

ตาม 
หลักสูตรฯ 

ผลการเรียนกลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

ผู้เรียนที่มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน    
ในการประกอบอาชีพเหมาะสม         

กับช่วงวัย   
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จํานวน  
(คน) 

ร้อยละ 

233 232 202 86.70 - 0 217 93.13 

      
           9.  นักเรียนท่ีจบการศึกษาและศึกษาต่อในสายอาชีพ 
 

          ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นักเรียนท่ีจบการศึกษา 
ตามหลักสูตร ฯ (คน) 

จํานวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีศึกษาต่อในสายอาชีพ (คน) 

รวม ร้อยละ 
สถาบันอาชีวะ สายสามัญหลกัสูตร 

ทวิศึกษา รัฐบาล เอกชน อ่ืน ๆ 

342 60 - - - 60 17.54 
             

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นักเรียนท่ีจบการศึกษา 
ตามหลักสูตร ฯ (คน) 

จํานวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีศึกษาต่อในสายอาชีพ (คน) 

รวม ร้อยละ 
สถาบันอาชีวะ สายสามัญหลกัสูตร 

ทวิศึกษา รัฐบาล เอกชน อ่ืน ๆ 

232 1 2 - - 3 1.29 
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การเผยแพร่ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  

ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 
http://www.sawi.ac.th/datashow_4846 



    

  



    

  


