คำนำ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554นั้น การมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากเขตบริการของโรงเรียนและสนอง
นโยบายจุดเน้ น ของส านั กบริห ารงานการศึกษาพิเศษ ตามบทบาทหน้ าที่ และภารกิจที่รับผิ ดชอบ
โดยเฉพาะการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนตั้งไว้ และนาไปสู่การปฏิบัติได้ครบตามกระบวนการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2554
มาตรา 48 กาหนดให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรองการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากภายนอก
รายงานการประเมิน คุณ ภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2557 ของ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงาน
หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ
จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งดาเนินตามแผนปฏิบัติการ
และมีการประเมินภายในโดยได้ดาเนินการตามขั้นตอนวงจรคุณภาพ (Quality Circle) คือการวางแผน
(Plan) = P การด าเนิ น งาน (Do) = D การตรวจสอบ (Check) = C และปรั บ ปรุ งแก้ ไขพั ฒ นา
(Action) = A ตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ได้รายงานวิธีดาเนินการ ผลการดาเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และแนวการพัฒนาปรับปรุงไว้ด้วย
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอขอบคุณ คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน ผู้ ป กครอง ที่ให้ ความร่วมมือในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา รายงานพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาเล่มนี้ หวังว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป
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ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

สำรบัญ
เรื่อง
คำนำ
สำรบัญ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
การบริหารจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2557
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตอนที่ 4 สรุปผลกำรพัฒนำและกำรนำไปใช้
สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ความต้องการและการช่วยเหลือ
ภำคผนวก
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ตารางที่ 1.9 แสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
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