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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
สรุปผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

(Self Assessment Report : SAR)  ปีการศกึษา  2562 
โรงเรียนศรีสงัวาลย์ขอนแกน่ 

 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนได้ด าเนินการ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
ค่าเป้าหมาย 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ3) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยได้ด าเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง  5)  จัดท ารายงานการประเมินตนเองท่ี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากการด าเนินการในรอบปีท่ี
ผ่านมาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดับดีเย่ียม  

จุดเด่นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 พบว่า 
โรงเรียนด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน ตามประเภทและระดับความการ 
ส่ือสารและการคิดค านวณและคิดวิเคราะห์ตามประเภทและระดับความพิการ สามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
การสอบวัดระดับชาติ และกลุ่มท่ีไม่มีการสอบวัดระดับชาติ ได้ใช้ผลการประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลอย่างชัดเจน ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมตามลักษณะ
ความพิการตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวิธีการ
รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภพจิตให้ดีอยู่เสมอ ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกัน
ตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมี
เครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
สถานศึกษามีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 



 

และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ก าหนดเนื้อหา กิจกรรม
สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะ  แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน  และอ านวยความ
สะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนไ 
ด้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนและชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
ตามสภาพจริง  มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบโดยมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นอย่างดี พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
จุดที่ควรพัฒนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่า ยังมีจุดท่ีควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้แก่ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการ
เพิ่มขึ้น ฝึกทักษะอาชีพของผู้เรียนใหห้ลากหลายอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์เพิ่ม
มากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีศักยภาพน้อยได้ฝึกทักษะอาชีพของครอบครัวหรือในชุมชน ในด้านการ
บริหารและการจัดการควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าให้เป็นรูปธรรม 
พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ส่ือเทคโนโลยีมาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับ
สภาพของนักเรียนให้มากท่ีสุด และส่งเสริมและจัดหางานให้ผู้เรียนประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 
ส าหรับด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงกับศาสตร์พระราชาในสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ควรให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ให้ครูและบุคลากรน ากระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ (PLC) เข้ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง และแก้ปัญหาท่ีพบในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
สร้างวัฒนธรรมองค์การท่ีดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ควรกระตุ้นให้ครูได้เห็นความส าคัญของการน า
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
จัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง และการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงพัฒนาทักษะจ าเป็นในการใช้ชีวิตและการท างานในยุคไทยแลนด์ 4.0 
และศตวรรษท่ี 21 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประท าทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 
3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคัญ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร
และการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อท าเสนรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
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          ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  
 ท่ีอยู่ : เลขท่ี 680 หมู่ท่ี 14 บ้านศิลา ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 
40000 
 สังกัด: ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 โทรศัพท์ : 0-4324-6493 โทรสาร : 0-4324-1188 E-Mail : swkk2539@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1.2 ข้อมูลบุคลากร 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการคร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 28 10 2 30 71 
  

  
 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 20 39 10 2 71 

  

ผู้บริหาร
1%

ข้าราชการครู
40%

พนักงานราชการ
14%

ครูอัตราจ้าง
3%

ลูกจ้างชั่วคราว
42%

แผนภูมิ แสดงจ านวนบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
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 3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 6 
2. ภาษาไทย 6 18.17 
3. คณิตศาสตร์ 6 16.17 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 16.29 
5. ภาษาอังกฤษ 3 21.33 
6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 22.75 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 25 
8. ศิลปะ 2 25.50 
9. การงานอาชีพ 6 17.67 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 26  
11. อื่นๆ (กายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด) 3 26 

รวม 41 19.46 
 

 
 
 
 
 

บริหารการศึกษา
2% ภาษาไทย

15%

คณิตศาสตร์
15%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17%

ภาษาอังกฤษ
7%

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

10%

สุขศึกษาและพลศึกษา
5%

ศิลปะ
5%

การงานอาชีพ
15%

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2%

อื่นๆ (กายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัด)

7%

แผนภูมิแสดง สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รวม 235 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ป.1 2 6 5 11 5.5 
ป.2 2 15 5 17 8.5 
ป.3 2 9 11 20 10 
ป.4 2 14 11 25 12.5 
ป.5 2 12 9 21 10.5 
ป.6 2 15 7 22 11 
รวม 12 68 48 116 9.67 
ม.1 3 14 9 23 7.66 
ม.2 3 13 12 25 8.33 
ม.3 3 15 10 25 8.33 
ม.4 1 1 9 10 10 
ม.5 2 8 9 17 8.50 
ม.6 2 13 6 19 9.50 
รวม 14 64 55 119 8.50 

รวมทั้งหมด 26 132 103 235 9.04 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดง จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชาย หญิง
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
   

   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 72.73 63.64 81.82 45.45 27.27 100 100 81.82 45.45 
ป.2 100 100 100 52.94 100 100 100 100 52.94 
ป.3 78.95 89.47 84.21 78.95 78.95 73.68 100 78.95 52.63 
ป.4 80.00 60.00 64.00 80.00 64.00 92.00 100 100 52.00 
ป.5 90.48 57.14 66.67 47.62 66.67 85.71 85.71 95.24 47.62 
ป.6 54.55 45.45 59.09 100 31.82 59.09 100 100 22.73 
เฉลี่ย 79.45 69.28 75.97 67.49 61.45 85.08 97.62 92.67 45.56 

 

 

79.45
69.28

75.97
67.49

61.45

85.08

97.62
92.67

45.56

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

แผนภูมิแสดง เฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ
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 ๒) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 59.09 68.18 97.72 84.08 87.00 45.45 100 100 69.95 

ม.2 48.00 72.00 62.00 40.00 98.00 100 100 100 100 

ม.3 92.00 46.00 80.00 78.00 80.00 96.00 100 96.00 66.00 

ม.4 90.00 80.00 90.00 90.00 100 100 100 100 100 

ม.5 67.64 100 58.82 91.17 90.00 94.11 100 100 100 

ม.6 71.04 100 49.86 84.21 85.20 94.00 97.36 100 100 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

71.30 77.70 73.07 77.91 90.03 88.26 99.56 99.33 89.33 

 

 
  

71.30
77.70 73.07 77.91

90.03 88.26
99.56 99.33

89.33

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

แผนภูมิแสดง เฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยใศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ
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  ๓) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 11 - 1 9 1 10 90.91 
ป.2 18 - 5 13 - 13 72.22 
ป.3 19 - 1 5 13 18 94.73 
ป.4 25 - 3 13 9 22 88.00 
ป.5 20 - 1 6 13 19 95.00 
ป.6 22 - 9 8 5 13 59.09 
ม.1 23 - - 9 14 23 100 
ม.2 26 - 5 11 10 21 80.76 
ม.3 25 - 7 15 3 18 72.00 
ม.4 10 - - - 10 10 100 
ม.5 11 - 1 6 10 16 94.11 
ม.6 19 - - 9 10 19 100 
รวม 235 - 33 104 98 202 85.96 

 

 

 
  
  

90.91
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59.09

100

80.76
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100
94.11

100
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20
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120

ร้อยละ

แผนภูมิแสดง ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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 ๔) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 11 - - 3 8 11 100 
ป.2 18 - 4 9 5 15 83.33 
ป.3 19 - - 3 16 19 100 
ป.4 25 - - 4 21 25 100 
ป.5 20 - - 4 16 20 100 
ป.6 22 - 5 3 14 17 77.27 
ม.1 23 - - 3 20 23 100 
ม.2 26 - - 4 22 26 100 
ม.3 25 - - 19 6 25 100 
ม.4 10 - - - 10 10 100 
ม.5 17 - - - 17 17 100 
ม.6 19 - - 2 17 19 100 
รวม 235 - 9 54 172 227  96.17  
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ร้อยละ

แผนภูมิแสดง ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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 ๕) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 7 9 6 22 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 6 10 6 22 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- 4 12 6 22 100 

4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

- 5 12 5 22 100 

5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

- 3 14 5 22 100 

รวม - 23 50 22 110 100 
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1. ความสามารถในการส่ือสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

แผนภูมิแสดง ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป

ผ่าน ดี ดีเย่ียม ร้อยละ
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 ๖) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 2 22 1 25 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 2 21 2 25 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- 2 21 2 25 100 

4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

- 2 21 2 25 100 

5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

- 4 18 3 25 100 

รวม - 13 103 10 125 100 
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1. ความสามารถในการส่ือสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

แผนภูมิแสดง ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป

ผ่าน ดี ดีเย่ียม ร้อยละ
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 ๗) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- - 2 17 19 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- - 12 7 9 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- - 10 9 19 100 

4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

- - 9 10 19 100 

5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

- - 9 10 19 100 

รวม - - 42 53 95 100 
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1. ความสามารถในการส่ือสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

แผนภูมิแสดง ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป

ผ่าน ดี ดีเย่ียม ร้อยละ
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ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล

แผนภูมิแสดง การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT)
ปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 32.00 46.00 46.46 
ด้านค านวณ 36.00 45.64 44.94 
ด้านเหตุผล - - - 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 34.00 45.82 45.70 

 
 
 2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
  ปีการศึกษา 2561 - 2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ด้านภาษา 42.04 32.00 -10.04 
ด้านค านวณ 20.40 36.00 +15.60 
ด้านเหตุผล 44.08 - - 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 35.51 34.00 +2.78 (รวม 2 ด้าน) 
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ด้านภาษา ด้านค านวณ

แผนภูมิแสดง ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดง ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 37.50 39.29 49.07 
คณิตศาสตร ์ 18.00 24.94 32.90 
วิทยาศาสตร์ 25.20 28.43 35.55 
ภาษาอังกฤษ 23.50 25.88 34.42 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2561 - 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 51.38 37.50 -13.88 
คณิตศาสตร ์ 22.50 18.00 -4.50 
วิทยาศาสตร์ 33.88 25.20 -8.68 
ภาษาอังกฤษ 28.88 23.50 -5.38 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดง การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 39.00 48.20 55.14 
คณิตศาสตร ์ 20.00 20.58 26.73 
วิทยาศาสตร์ 28.85 27.77 30.07 
ภาษาอังกฤษ 25.00 27.51 33.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2561 - 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 43.30 39.00 - 4.30 
คณิตศาสตร ์ 18.50 20.00 + 1.50 
วิทยาศาสตร์ 26.90 28.85 + 1.95 
ภาษาอังกฤษ 22.30 25.00 + 2.70 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดง ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดง การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 24.00 33.60 42.21 
คณิตศาสตร ์ 19.00 16.41 25.41 
วิทยาศาสตร์ 22.00 25.03 29.20 
ภาษาอังกฤษ 21.40 21.74 29.20 
สังคมศึกษา 26.00 31.76 35.70 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2561 - 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 38.33 24.00 -14.33 
คณิตศาสตร ์ 18.00 19.00 +1.00 
วิทยาศาสตร์ 20.00 22.00 +2.00 
ภาษาอังกฤษ 22.00 21.40 -0.6 
สังคมศึกษา 32.33 26.00 -6.33 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

แผนภูมิแสดง ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

แผนภูมิแสดง การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับ คุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 1.2 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนา และส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ และพิการซ้อนโดยเน้นถึงความต้องการจ าเป็น 
ประเภทและระดับความพิการของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
( Individualized Education Program : IEP) แ ล ะ แ ผ น ก า ร ส อ น เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล  ( Individual 
Implementation Plan : IIP) มีหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะความพิการท่ีปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใน ทักษะชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 และทักษะท่ีจ าเป็นในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียน
ก าหนดให้ครูจัดท าก าหนดการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาหรือทักษะท่ีตนเองสอน จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชาหรือทักษะท่ีตนเองสอน เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับการใช้ชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะในการประกอบอาชีพขั้นพื้นฐาน ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสมรรถภาพความ
พิการ ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองในการแสดงความคิดเห็น การสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ครูมีการใช้ ส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการและความ
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ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีท่ีหลากหลายและเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน สร้างโอกาสให้  
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดย
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์และวินัยเชิงบวก ผู้เรียนมีความสุขในขณะท่ีอยู่ในช้ันเรียน ซึ่งช่วยให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้เรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบและชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการ และเกณฑ์ท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อน าผลไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีโดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาประเด็นพิจารณาและระดับคุณภาพ  
  นอกจากนี้แล้วได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและชุมชน จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของศาสนา เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมสวดมนต์ไหว้
พระพัฒนาจิต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  
 1.2 ข้อมูล หลักฐาน 
  1.2.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 
  1.2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.2.3 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
  1.2.4 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
  1.2.5 ปพ.1 – 9 
  1.2.6 รายงานผลการประเมินตนเอง 
  1.2.7 รายงานการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ 
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
  1.2.8 รายงานการแข่งขันกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 
  1.2.9 รายงานการใช้ส่ือ ICT 
  1.2.10 รายงานผลการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
  1.2.11 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  1.2.12 เหรียญรางวัล 
  1.2.13 เกียรติบัตร 
  1.2.14 ภาพกิจกรรม 
  1.2.15 การจัดบรรยากาศในช้ันเรียน 
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  1.2.16 การจัดกิจวัตรประจ าวัน 
  1.2.17 ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
   
2. ผลการด าเนินงาน 
 ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดในทุก
ระดับช้ัน ไม่มีนักเรียนซ้ าช้ัน ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพและสามารถในด้านการประกอบ
อาชีพ ได้แก่ การท าขนมเบเกอรี่ การปลูกพืชผักสวนครัว การเล้ียงไก่ การเล้ียงกบ การเพาะเห็ด  การ
ท างานบริการ เช่น ร้านค้า Schoolbucks SVKK ฯลฯ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ประพฤติปฏิบัติตนตามค าสอนของศาสนา สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาได้เป็นอย่างดี เช่น 
การสวดมนต์ไหว้พระ การนั่งสมาธิ การท าบุญ ตักบาตร รวมทั้งการเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา เช่น เก็บขยะ รักษา
ความสะอาดของห้องเรียน หอนอน บริเวณโรงเรียน และในชุมชน มีน้ า ใจช่วยเหลือเพื่อน ผู้เรียนไม่
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ทุกชนิด มีนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขอนามัยส่วนตน มีสุขภาพแข็งแรง ดังผลงานเชิง
ประจักษ์ด้านผู้เรียนท่ีปรากฏ คือ ในด้านวิชาการ นักเรียนได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษา
พิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันท่ี 
๑๒-๑๔ เ ดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  ของส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้ น ฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๓๗ รายการ ดังนี้ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จ านวน ๓๕ รายการ รางวัล
เหรียญเงินชนะเลิศ จ านวน ๑ รายการ รางวัลเหรียญทองแดงชนะเลิศ จ านวน ๑ รายการ โดยรายการ
แข่งขันท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ เช่น การแข่งขันเขียนเรียงความ การประกวดคัดลายมือ การแข่งขันดนตรี
โฟล์คซอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันการสร้าง Home 
Page เป็นต้น ในด้านกีฬา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี วันท่ี 10 - 
13 กันยายน 2562 ได้รับเหรียญรางวัล 23 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง 
 
3. จุดเด่น 
 3.1 ผู้เรียนมีความพร้อมและพัฒนาการท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3.2 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3.3 ผู้เรียนมีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ยอมรับและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 3.4 ผู้เรียนมีมารยาท อ่อนน้อม ถ่อมตน มีจิตอาสา เป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป 
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4. จุดควรพัฒนา 
 ๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 
 ๒) จัดหาสถานประกอบการเพื่อฝึกทักษะอาชีพให้หลากหลายอาชีพ  
 ๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์เพิ่มมากขึ้น 
 ๔) ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีศักยภาพน้อยได้ฝึกทักษะอาชีพของครอบครัวหรือในชุมชน 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ สรุปผล 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างม ีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
จัดการเร ียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 ๑) กระบวนการพฒันา 
 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มีกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และจุดเด่น จุดด้อย (SWOT) ของ
โรงเรียน ในการก าหนด สัจจาธิษฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเพื่อท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน รวมทั้งแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school project) และการใช้หลักสูตรบุญญสิกขาในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น โรงเรียนได้จัดกิจกรรมและโครงการไว้ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างครอบคลุมในทุกด้าน มอบหมายค าส่ังผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน  
มีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้บริการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการติดตาม นิเทศ การ
จัดการงบประมาณเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องและเมื่อส้ินปีงบประมาณ การบริหารงบประมาณและการ
บริการมีความคล่องตัวถูกต้อง ชัดเจน มีการตรวจสอบควบคุมภายใน ท่ีส่งผลให้การบริหารงานมีความ
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โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านระบบงบประมาณได้ใช้ระบบ ICT เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อความ
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า โดยมีผู้รับผิดชอบในการควบคุมด าเนินการอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถเบิก
จ่ายเงินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมให้บุคลากรใช้ส่ือการเรียนรู้ในด้าน ICT อ านวยความ
สะดวกเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน และได้ด าเนินโครงการปัก
หมุดเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน โดยใช้แอพพลิเคช่ัน google my map เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ติดตามผู้เรียน และเป็นการลงพื้นท่ีจริงเพื่อวางแผนการพัฒนาผู้เรียนในอนาคต มีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา และเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน เช่น มีห้องเรียน
กลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องกายภาพบ าบัด ห้องฝึกพูดห้องส่ือการเรียนรู้ ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการอาชีพ อาคารโรงฝึกงาน อาคารเอนกประสงค์ส าหรับการฝึกซ้อมดนตรี กีฬา และปฏิบัติ
กิจกรรมในโอกาสวันส าคัญท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น จัดให้มีสนามเปตอง โต๊ะเทเบิลเทนนิส สนามบอคเชีย 
สนามวอลเล่ย์บอล สนามแบดมินตัน ลานกิจกรรมด้านหน้าโรงเรียน ส าหรับให้ผู้เรียนได้เรียนและฝึกซ้อม
อีก นอกจากนี้ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้สนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้วิชาชีพต่าง ๆ เช่น แปลงปลูกผัก
สวนครัวริมรั้ว แปลงปลูกผักไฮโดรโพนิก แปลงปลูกผักไฮเวย์ แปลงปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ แปลงผักค้าง
ไม้ บริเวณเล้ียงไก่ไข่อารมณ์ดีเพื่อประกอบอาหาร แปลงปลูกผักในกระถางยาง เรือนเพาะช าต้นไม้เล็ก 
และสถานฝึกประสบการณ์เพื่อการมีงานท า ร้านสคูลบั๊คส์ SVKK 
  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเองในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หุ่นยนต์บีมกับ Kidbright ส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ โครงการ Less is More#3  
การผลิตภาพยนตร์ส้ัน การเข้าร่วมอบรมการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลประจ าปี  2020 ในงาน 
NAC2020 การแข่งขันหุ่นยนต์ Kidbright ในกิจกรรม Show & Share 2020 : ส่ิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 
โครงการอบรมการผลิตบทเรียนผ่านเฟซบุ๊กเพื่อเป็นแหล่งความรู้เสริมส าหรับนักเรียน และการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนมีกการจัดหา
กระดานอัจฉริยะประกอบการเรียนการสอนของครู จัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
การปรับปรุงและจัดท าห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้เพิ่ม
สูงขึ้น เลือกใช้การส่ือสารเสริม หรือทางเลือก ( AAC) เช่น กระดานส่ือสาร กระดานค าศัพท์ บัตรค า บัตร
ภาพ สมุดภาพส่ือสาร หนังสือเรียนท่ีอ่านง่าย หนังสือท่ีใช้สัญลักษณ์ (Symbol) หนังสือเสียง (Talking 
Book) สวิตซ์พูดได้ (Talking Switch) เป็นต้น หรือจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เมาส์
พิเศษ สวิตซ์พิเศษ แทร็กบอล คีย์บอร์ด คีย์การ์ด จอ Touch screen 
  
1.2 ข้อมูล หลักฐาน 
  1.2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 – 2566 
  1.2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ประจ าป ี2562 
  1.2.3 สารสนเทศโรงเรียน 
  1.2.4 คู่มือปฏิบัติงาน 
  1.2.5 โครงการส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  1.2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หุ่นยนต์บีมกับ Kidbright  ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
  1.2.7 โครงการปักหมุดเย่ียมบ้านนักเรียน โดยใช้แอพพลิเคช่ัน google my maps 
  1.2.8 โครงการอบรมการผลิตบทเรียนผ่านเฟซบุ๊กเพื่อเป็นแหล่งความรู้เสริมส าหรับนักเรียน 
  1.2.9 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน 
  1.2.10 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  1.2.11 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  1.2.12 โครงการสร้างเสริมความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล 
  1.2.13 งานชุมชนสัมพันธ์ 
  1.2.14 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.2.15 รายงานผลการด าเนินงานตาม งาน กิจกรรม โครงการ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 ๒.๑) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน   
ปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี มีความสอดคล้องกับ 
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง มีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัย
น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๒.๓) สถานศึกษามีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ ทันต่อความ 
เปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
 ๒.๔) ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่งและสอดคล้องกับ  
ความต้องการ 
 ๒.๕) โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ส่ือส่ิงอ านวยความสะดวก
เพียงพอ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย  
 ๒.๖) สถานศึกษามีการกระบวนการนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานท่ีเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนด าเนินการและบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิควิธีการ
บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วม
วางแผนและก าหนดเป้าหมาย มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี ท่ีสอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการด าเนินการนิเทศ การก ากับติดตาม ประเมินผล 
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และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา รวมท้ังได้ใช้กระบวนวิจัยในการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ๔.๑) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าให้เป็นรูปธรรม  
 ๔.๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ส่ือเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนให้มากท่ีสุด  
 ๔.๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๔.๔) ส่งเสริมและจัดหางานให้ผู้เรียนประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ สรุปผล 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปร ุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะท่ีจ าเป็น ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้สนองต่อความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดให้มีการประชุมช้ีแจงครูเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน 
ก าหนดให้ครูศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตรสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา ผู้เรียนโดยค านึงถึง
ความแตกต่างและความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล ก าหนดแนวทางและวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้และวิธีการวัดประเมินผลอย่างหลากหลาย จัดหาส่ือ นวัตกรรม ส่ือ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จัดให้มีป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
จัดให้มีหนังสือเพื่อการสืบค้นและศึกษาไว้ในห้องสมุดส าหรับครูและผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและพอเพียง 
จัดหา/เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างพอเพียง 
รวมท้ัง ครูได้น ากรบวนการวิจัยมาแก้ไขข้อบกพร่อง ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน ครูมีทักษะในการจัด
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กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถส่ือความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ 
สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตามศักยภาพ ครูทุกคนท างาน
วิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การด ารงชีวิต และช่วยเหลือตนเองได้เป็นอย่างดี 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม การบ่มเพาะ
ความเป็นเลิศให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึก
การใช้ส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริงครู
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
  
3. จุดเด่น 
 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษในแต่ละประเภท 
มีประสบการณ์ในการท างาน มีใจรักและอดทนเข้าใจผู้เรียน ใฝ่หาความรู้ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มี
ทักษะในการแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใช้
เทคโนโลยีเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้  
 
4. จุดควรพัฒนา 
 1) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

2) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
3) ครูจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับศาสตร์พระราชาใน 
สถานศึกษา 
4) ครูจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนวิชาชีพ (PLC) 
5) การพัฒนาทักษะจ าเป็นในการใช้ชีวิตและการท างานในยุคไทยแลนด์ 4.0 และศตวรรษท่ี 21 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 
 
ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผูเ้รียน 
1. ผู้เรียนมีความพร้อมและพัฒนาการท่ีแสดงออก
ถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น 
ไทย มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 
3 . ผู้เรียนมีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงสนุกสนาน
ยอมรับและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มกีารประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนจาก
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนา
คุณ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งผลให้
สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพใน
สถานประกอบการเพิ่มขึ้น 
2. จัดหาสถานประกอบการเพื่อฝึกทักษะอาชีพให้
หลากหลายอาชีพ  
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห ์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์เพิ่มมากขึ้น 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีศักยภาพน้อยได้ฝึกทักษะ
อาชีพของครอบครัวหรือในชุมชน 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานท าให้เป็นรูปธรรม  
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ส่ือเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนให้มากท่ีสุด 
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษในแต่ละ 
ประเภท มีประสบการณ์ในการท างาน มีใจรัก 
และอดทนเข้าใจผู้เรียน ใฝ่หาความรู้กระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีการให้วิธีการและ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ 
ส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด 
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๔. ส่งเสริมและจัดหางานให้ผู้เรียนประกอบอาชีพ
หลังจบการศึกษา 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
2) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
3) ครูจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงกับศาสตร์พระราชาใน 
สถานศึกษา 
4) ครูจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนวิชาชีพ (PLC) 
5) การพัฒนาทักษะจ าเป็นในการใช้ชีวิตและการ
ท างานในยุคไทยแลนด์ 4.0 และศตวรรษท่ี 21 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ส่ือเทคโนโลยี  
 ๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการการพฒันาผู้เรียนและลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 ๓. พัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ เพิ่มมากขึ้น 
 ๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การสนับสนุนส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 ๒. การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน 
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
• ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

• มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 

• ผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2562 

• การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

• ผลการประเมินภายนอกรอบสาม โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
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