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ค าน า 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. 2561       
โดยมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561       
ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ  
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จึงให้ยกเลิกกฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ยกเลิก ประกาศ ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 และให้ด าเนินการตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
พ.ศ. 2561 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  จึงได้ด าเนินการประชุมชี้แจงและจัดท าประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการ   
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ     
ตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 มาตรฐานตามมาตรฐานของสถานศึกษา   
3 มาตรฐาน เพ่ือน าผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และรายงาน                  
ต่อผู้เกีย่วข้อง หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน ต่อไป  
          ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  
ที่ให้ความร่วมมือ ในการด าเนินการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์   ของโรงเรียน
และตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 

                                                                                         
                                                                           (นายประชา  โชติรัตน์)       

                                                   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  

 
 

                                                   (นายวิรัช  กล้าหาญ) 
                                                    ประธานกรรมการสถานศึกษา 
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สารบัญ 
 
เร่ือง                     หน้า 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร..............................................................................   
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน..............................................................................................    
 - ข้อมูลทั่วไป         ๒ 
 - ข้อมูลครูและบุคลากร        ๓ 
 - ข้อมูลนักเรียน         ๔ 
 - สรุปข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๕ 

- ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ป. 1 (RT)   ๖ 
- ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ป.3 (NT)             ๗ 

 - ผลการทดสอบระดับชาติ  ป.6 , ม.3 และ ม.6  (O NET)                               ๘ 
 - สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในภาพรวม     ๑๐ 
 - สรุปผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ในภาพรวม  ๑๒ 
 - สรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา             1๔ 
 - ข้อมูลงบประมาณ/- สภาพชุมชนโดยรวม      1๕  
ส่วนที่ 3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา..........................................................  
 - Flow Chart กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     ๑๘ 

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน                1๙ 
- Flow Chart กระบวนการกระบวนการบริหารจัดการ    ๒๘ 

 - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ๒9 
- Flow Chart กระบวนการจัดการเรียนรู้      ๓๔ 

 - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๓๕ 
สรุปผล  แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ………………………………….   
 -  จุดเด่น/จุดควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนาในอนาคต    ๓๘ 

-  ความต้องการการช่วยเหลือ       ๓๘ 
ส่วนที่ 4  ภาคผนวก…………………………………………………………………............................   

- เอกสารอ้างอิง          ๓๙                   
 - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม      ๔๐ 
- ประกาศใช้มาตรฐานของโรงเรียน       ๔๒ 
- ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายและประเด็นตัวชี้วัดความส าเร็จของโรงเรียน    ๔๘ 

 - ค าสั่งโรงเรียนที่  64/2562 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  
           รวบรวมข้อมูล ประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
             ปีการศึกษา 2561 
 - ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
    ตรวจสอบ ทบทวน ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
                                                                                                                                                                                                                                                           
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่  9 ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองฯ               
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  โทร 077 355481   โทรสาร  077 355 334 Email Sksrt1@ hotmail.com. 
Website http // www . sksrt.ac.th , Facebook : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนประจ า
แบบสหศึกษา  เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 มีพ้ืนที่  135  ไร่  3  งาน 65  ตารางวา  รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุม ๑๙ อ าเภอ และนักเรียนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีความจ าเป็น  
 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามประกาศกฎกระทรวง มีการวิเคราะห์มาตรฐาน          
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใน ๓ มาตรฐาน ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดท ามาตรฐาน               ของ
สถานศึกษา ก าหนดค่าเป้าหมายและประกาศใช้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ตามรายละเอียดแนบท้ายในภาคผนวก ซึ่งผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสรุปผล   การประเมิน
ในภาพรวมมีดังนี ้

สรุปผลการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
มาตรฐานที่  มาตรฐานด้าน ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

๑  คุณภาพของผู้เรียน ๓ ดี 
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓ ดี 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓ ดี 

สรุปภาพรวม ๓ ดี 
 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
  จากผลการด าเนินงาน โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึงผลการประเมินประเมินด้ านคุณภาพ
ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดี ผลที่มาสนับสนุนการประเมินตนเองผู้เรียนมีความสามารในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ 
สื่อสารและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่วางไว้ และนักเรียนมีผล   
การทดสอบระดับชาติในระดับต่าง ๆ ในบางกลุ่มสาระ สูงกว่าปีที่ผ่านและสูงกว่าต้นสังกัด มีการจัดกิจกรรม     
การเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียน นักเรียนได้เลือกเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติมที่เป็นจุดเน้น   
ของโรงเรียนในด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ดนตรี กีฬาและงานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ     
ของชุมชน ท้องถ่ินและบริบทของสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มที่มี  ความสนใจพิเศษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ   
เข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ ให้บริการชุมชน สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลทั่วไป 
   ด้านบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล    
เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ ผ่านการบวนการวางแผนที่มีระบบ มีการวางแผน ด าเนินการตามแผน 



๒ 
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ประเมินผลการด าเนินงานและน าผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา เพ่ือน าผล      
มาก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพ่ือการด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก     
ในการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน      
ในสังกัดและหน่วยงานภายนอก เพ่ือการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ   
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี ครูมีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย    
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้     
มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  มีการติดตามตรวจสอบและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 ผลการประเมินในภาพรวม มรผลการประเมินอยู่ในระดับดี สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและ       
การประกันคุณภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา ส่งผลให้การด าเนิน    
งานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.1. ข้อมูลทั่วไป 
 
 1.1 ชื่อโรงเรียน   ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี    ที่ตั้ง  55 หมู่ที่  9  ต าบลขุนทะเล  อ าเภอ เมืองฯ               
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   โทร 077 355481   โทรสาร  077 355 334  
Email Sksrt1@ hotmail.com.   Website http // www . sksrt.ac.th  
Facebook  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี 
 1.2  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
 1.3  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511  เนื้อที่  135  ไร่  3  งาน 65  ตารางวา   
 1.4  เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ   ได้แก่    
   สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 
  สพม. สุราษฎร์ธานี เขต 11 
 1.5 เขตพ้ืนที่บริการรับนักเรียน 
 

ล าดับ 
เขตพื้นที่บริการ 

เขตพื้นที่การศึกษา 
 

จังหวัด อ าเภอ สพม. 
สพป. 

 

1 สุราษฎร์ธานี 19 อ าเภอ 
สพม.11 

(สุราษฎร์ธานี– ชุมพร ) 
สพป.สุราษฎร์ธานี สพป. 

2 
 

นอกพื้นที่บริการ ได้แก่ ชุมพรพังงา  
นครศรีธรรมราช สงขลา  กระบี่             
และจังหวัดอ่ืน ๆ 

- - 

 
 วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน 
 1.เพ่ือรับนักเรียนด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติท่ัวไป 10 
ประเภท จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษส่งเข้าเรียนแบบอยู่ประจ า   
 2 เพ่ือการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน  การให้บริการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ด้านวิชาการ     
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และงานอาชีพต่าง ๆ  
 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่อื่น 

ๆ 
รวม 

ผอ. รอง.ฯ 
ปีการศึกษา 

2561 
1 2 38 5 12 21 79 
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
 

ที ่ ประเภท 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุ
เฉลี่ย 

อายุงานเฉลี่ย 
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 ผู้อ านวยการ 1 0 0 0 1 0 60 40 
2 รองผู้อ านวยการ 1 1 0 0 1 0 45 27 
3 ข้าราชการครู 7 31 0 30 7 1 51 23 
4 พนักงานราชการ 2 3 0 5 0 0 41 11 
5 ครูอัตราจ้าง 3 9 0 12 0 0 31 11 
6 ลูกจ้างประจ า 3 2 5 0 0 0 51 26 
7 ลูกจ้างชั่วคราว 6 8 14 0 0 0 30 21 
8 อ่ืน ๆ  1 1 0 2 0 0 24 6 

รวมบุคคลากรทั้งหมด 
24 55 

19 49 10 1 42.88 20.63 
79 

 
3)สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา/คน 

ภาระงานสอนเฉลี่ยครู 1 คนในแต่ละ
สาขาวิชา 

 ( ชม./สัปดาห์) 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 

1. บริหารการศึกษา 2 2 3 0 0 0 
2. ภาษาไทย 6 6 8 19 17 18 
3. คณิตศาสตร์ 6 6 6 22 18 20 
4. วิทยาศาสตร์ 5 5 6 25 18 21 
5. สังคมศึกษา 7 7 9 17 17 15 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 4 14 12 16 
7. ศิลปะ 4 4 4 16 19 19 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 15 18 18 14 14 15 
9. ภาษาอังกฤษ 6 6 6 17 16 21 
10.แนะแนว 1 1 1 18 18 19 

รวม 56 59 64 18 15 17 
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1.3  ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 ) 
 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

เพศ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวน
ห้อง 

 1 1 1 1 1 1 6 3 3 3 3 3 3 18 24 

เพศ 
ชาย 8 11 9 21 21 22 92 45 42 45 20 13 10 175 267 

หญิง 7 15 12 16 18 16 84 64 58 62 31 23 21 159 434 

รวม  15 26 21 37 39 38 176 109 100 107 51 36 31 434 610 

เฉลี่ย    
ต่อห้อง 

 15 26 21 37 39 38 29 36 33 36 17 12 10 24 25 

 

 
1.4  ข้อมูลนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง ปีการศึกษา 2569 - 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559-2561 ) 
         

จ านวนนักเรียน/ระดับชั้น/เพศ ปีการศึกษา   
ระดับชั้น ป. 1 - ม.6 2559 2560 2561 
จ านวนห้องเรียน 6 – 9 - 9 24 24 24 

เพศ 
ชาย 281 330 325 
หญิง 325 368 400 

รวมท้ังหมด 606 698 725 
 
1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 

 
สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

รวม 
ร้อยละ 
ของ นร. ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวน นร. 15 26 21 37 39 38 109 100 107 51 36 31 610 100 
ภาษาไทย 7 20 17 16 27 11 52 3 28 3 27 11 222 36.39 
คณิตศาสตร ์ 8 5 8 5 3 7 26 25 15 5 2 11 120 19.67 
วิทยาศาสตร ์ 8 9 14 12 20 11 24 4 21 14 6 5 148 24.26 
สังคมศึกษาฯ 7 7 6 16 19 15 68 52 25 45 16 16 292 47.87 
ประวัติศาสตร ์ 10 6 1 9 14 13 70 45 65 13 14 3 263 43.11 
สุขศึกษาฯ 13 16 10 18 20 19 56 50 34 46 28 25 332 54.43 
ศิลปะ 10 18 18 24 13 8 34 54 85 10 34 14 322 52.79 
การงานอาชีพฯ 11 14 8 18 8 22 64 13 44 46 21 24 293 48.03 
ภาษาต่างประเทศ 5 3 5 4 3 2 17 31 37 28 7 20 162 26.58 

รวม/เฉลี่ย ร้อยละ 39.24 
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1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2559 -2560 - 2561 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา/ร้อยละ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
จ านวน นร.ทั้งหมด 537 556 610 100 100 100 
ภาษาไทย 237 148 222 44.13 26.62 36.39 
คณิตศาสตร์ 118 119 120 21.97 21.40 19.67 
วิทยาศาสตร์ 199 122 148 37.06 21.94 24.26 
สังคมศึกษาฯ 253 221 292 47.11 39.75 47.87 
ประวัติศาสตร์ 253 243 263 47.11 43.71 43.11 
สุขศึกษาฯ 339 369 332 63.13 66.37 54.43 
ศิลปะ 218 389 322 40.60 69.96 52.79 
การงานอาชีพฯ 258 278 293 48.04 50.00 48.03 
ภาษาต่างประเทศ 167 121 162 31.10 21.76 26.58 

รวม/เฉลี่ย ร้อยละ 227 223 204 42.25 40.17 39.24 
 
1.7  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 
การอ่านออกเสียง 77.54 63.94 66.29 67.22 65.70 66.13 
การอ่านรู้เร่ือง 78.50 69.51 71.67 71.40 71.17 71.24 
รวม   2  สมรรถนะ 78.02 66.72 68.99 69.32 68.44 68.69 

   
1) ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 

ประจ าปีการศึกษา 2561   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

ดีมาก 7 58.33 9 75.00 7 58.33 
ดี 5 41.66 3 25.00 5 41.66 
พอใช้ 0 0 0 0 0 0 
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0 

 
หมายเหตุ  จ านวนนักเรยีนที่เข้าสอบ 15  คน (ปกติ   : 12 คน พิเศษ : 3 คน  
 
2)  เปรียบเทียบภาพรวมผลการทดสอบความสามารถความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)   
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 2.1)  เปรียบเทียบภาพรวมผลการทดสอบความสามารถความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  
                    ประจ าปีการศึกษา 2561   ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1  ร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2560 - 2561  
 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ร้อยละผลต่าง 

ระหว่างปีการศกึษา 
การอ่านออกเสียง 66.86 77.54 10.68 
การอ่านรู้เรื่อง 78.53 78.50 -0.03 
รวม   2  สมรรถนะ 72.70 78.02 5.32 

 
 2.2) เปรียบเทียบผลการประเมนิการทดสอบความสามารถความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  
                   ประจ าปีการศกึษา 2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  2560  - 2561  
                   จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
 

ระดับ 
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ  

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

ดีมาก 
2561 (15 ) 7 58.33 9 75.00 7 58.33 
2560 (25) 6 40.00 9 60.00 6 40.00 

ดี 
2561 (15 ) 5 41.66 3 25.00 5 41.66 
2560 (25) 4 26.66 6 40.00 8 53.33 

พอใช้ 
2561 (15 ) 0 0 0 0 0 0 
2560 (25) 4 26.66 0 0 1 6.66 

ปรับปรุง 
2561 (15 ) 0 0 0 0 0 0 
2560 (25) 1 6.66 0 0 0 0 

 
หมายเหตุ  จ านวนนักเรยีนท่ีเข้าสอบ 15  คน (ปกติ   : 12 คน พิเศษ : 3 คน )   ปีการศึกษา 2561 
                  จ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ 18  คน (ปกติ   : 15 คน พิเศษ : 3 คน )   ปีการศึกษา 2560 
 
๑.๘) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศกึษา 2561  

             1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
โรงเรียน เขตพื้นท่ี จังหวัด ศึกษาธิการ

ภาค 
สังกัด ประเทศ 

( N = 21) ( N =   ) ( N =521) (N =1818 ) ( N=26848) (N=30583 ) 
ด้านภาษา 44.70 0 56.85 57.42 52.73 53.18 
ด้านการค านวณ 31.76 0 50.07 51.05 47.89 47.19 
ด้านเหตผุล 41.34 0 51.79 52.11 47.57 48.07 
รวมความสามารถ 
ทั้ง 3 ด้าน 

39.27 0 52.90 53.53 49.39 49.48 

 
 
   ๒) ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  



๘ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ระดับ 
คุณภาพ 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ 
ด้านภาษา ด้านการค านวณ ด้านเหตุผล รวมทุกด้าน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
ดีมาก 2 11.76 0 0 0 0 0 0 
ดี 4 23.52 2 11.76 5 29.41 3 17.64 
พอใช้ 4 23.52 6 35.29 6 35.29 7 41.17 
ปรับปรุง 7 41.17 9 52.94 6 35.29 7 41.17 

 
หมายเหตุ  จ านวนนักเรยีนที่เข้าสอบ   21  คน (ปกติ   : 17 คน พิเศษ : 4 คน ) 
 

 ๓) เปรียบเทียบภาพรวมผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
                  และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2559 – 2560 - 2561  
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย  

2 ปี 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศกึษา 
 2560 - 2561 2559 2560 2561 

ด้านภาษา 53.14 46.66 44.70 46.60 -1.90 
ด้านการค านวณ 25.42 27.46 31.76 26.44 -5.32 
ด้านเหตผุล 52.00 39.52 41.34 45.76 4.42 
รวมความสามารถ 
ทั้ง  3  ด้าน 

43.52 37.88 39.27 40.70 1.43 

 

 ๔ ) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
                  ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา  2560  - 2561  จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
 

ระดับ 
คุณภาพ 

ปีการ 
ศึกษา 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ  
ด้านภาษา ด้านการค านวณ ด้านเหตุผล รวมทุกด้าน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

ดีมาก 
2561(21) 2 11.76 0 0 0 0 0 0 
2560(25) 0 0 0 0 0 0 0 0 

ดี 
2561(21) 4 23.52 2 11.76 5 29.41 3 17.46 
2560(25) 4 22.22 0 0 2 11.00 1 5.56 

พอใช้ 
2561(21) 4 23.52 6 35.29 6 35.29 7 41.17 
2560(25) 13 72.22 99 50.00 14 77.77 14 77.77 

ปรับปรุง 
2561(21) 7 41.17 9 52.94 6 35.29 7 41.17 
2560(25) 1 5.55 9 50.00 2 11.11 3 16.67 

 

หมายเหตุ    จ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ 21  คน (ปกติ   : 17 คน พิเศษ : 4 คน )  ปีการศึกษา 2561 
     จ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ 25  คน (ปกติ   : 18 คน พิเศษ : 7 คน )  ปีการศึกษา 2561 
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                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

1.๙  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ( O – NET) ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

๑.๑ )ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ( O – NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  (28 คน) 

 

๑.๒ ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O – NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  (93 คน) 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 50.85 25.59 32.77 - 25.83 
คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด 55.93 26.18 36.58 - 28.59 
คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ ทั้งหมด 46.91 29.67 32.40 - 26.04 
คะแนนเฉลีย่  ระดับภาค 53.19 23.56 35.72 - 28.52 
คะแนนเฉลีย่  ระดับประเทศ 54.42 29.09 36.10 - 29.45 

 

๑.๓ )ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ( O – NET) ประจ าปีการศึกษา  2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (29 คน) 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 37.76 23.10 24.44 32.86 25.82 
คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด 47.48 29.71 30.15 34.94 29.51 
คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ ทั้งหมด 37.44 19.20 25.82 31.20 22.53 
คะแนนเฉลีย่  ระดับภาค 45.14 28.53 29.29 34.06 29.26 
คะแนนเฉลีย่  ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 

 

2) เปรียบเทียบผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O – NET)   
    ๒.๑ )ผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O – NET)  ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 - 2561 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

รายวิชา/คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ของโรงเรียน 48.84 37.48 48.09 26.88 26.03 24.46 35.92 32.10 37.63 25.39 24.34 25.36 

ระดับจังหวัด 56.47 49.99 55.82 43.80 39.66 40.55 43.16 40.65 41.82 35.14 37.11 39.82 

ระดับสังกัด สพฐ 
ทั้งหมด 

51.88 37.41 44.16 38.76 27.63 25.19 40.27 31.18 32.51 31.11 26.37 28.62 

ระดับภาค - 45.32 53.67 - 35.96 35.72 - 37.98 38.93 - 34.82 37.43 

ระดับประเทศ 52.98 46.58 55.90 40.47 37.12 37.50 41.22 39.12 39.93 34.59 36.34 39.24 

 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 48.09 24.46 37.63 - 25.36 
คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด 55.82 40.55 41.82 - 39.82 
คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 44.16 25.19 32.51 - 28.62 
คะแนนเฉลีย่  ระดับภาค 53.67 35.72 38.93 - 37.43 
คะแนนเฉลีย่  ระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 - 39.24 
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                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

๒.๒ )ผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O – NET)  ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 - 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
รายวิชา 

/คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ของโรงเรียน 42.56 37.18 50.85 22.45 18.50 25.59 32.13 23.36 32.77 26.54 25.56 25.83 

ระดับจังหวดั 47.79 49.36 55.93 29.21 26.29 26.18 35.39 28.72 36.58 31.18 29.69 28.59 

ระดับสังกัด สพฐ 
ทั้งหมด 

46.81 41.61 46.91 29.53 19.40 29.67 35.12 24.65 32.40 31.39 26.31 26.04 

ระดับภาค - 47.12 53.19 - 25.27 23.56 - 29.37 35.72 - 30.45 28.52 

ระดับประเทศ 46.36 48.29 54.42 29.31 26.30 29.09 34.99 28.58 36.10 31.80 30.45 29.45 

 
๒.๓ )ผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O – NET)  ประจ าปีการศึกษา  2559 - 2560 - 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

รายวิชา/ 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 32.2
5 

2560 2561 2559 2560 2561 

ของโรงเรียน 47.03 40.75 37.76 18.25 16.64 23.10 28.35 23.36 24.44 32.25 29.45 32.86 21.75 21.28 25.82 

ระดับจังหวดั 52.01 49.41 47.48 23.85 23.08 29.71 31.04 28.72 30.15 36.09 34.56 34.94 26.11 26.28 29.51 

ระดับสังกัด 
สพฐ ท้ังหมด 

53.09 40.76 37.44 24.90 16.67 19.20 31.77 24.65 25.82 36.17 30.17 31.20 27.35 20.78 22.53 

ระดับภาค - 47.32 45.14 - 22.96 28.53 - 29.37 29.29 - 34.88 34.06 - 26.49 29.26 

ระดับประเทศ 52.29 49.25 47.31 24.88 24.53 30.72 31.62 28.58 30.51 35.89 34.70 35.16 27.76 28.31 31.41 
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๑.๑๐ สรุปผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในภาพรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

สรุปผลการประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในภาพรวม 
ประจ าภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา 2560   

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎร์ธานี 
 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน 

นร. 

ผลการประเมิน /จ านวน   ระดับ 
ดีขึ้นไป 
/ร้อยละ 

ดีเยี่ยม 
 (3) 

ดี  
(2) 

ผ่านเกณฑ์ 
(1) 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ (0) 

1 ป.1 18 12 6 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.46 

2 ป.2 14 12 2 0 0 
3 ป.3 25 4 21 0 0 
4 ป.4 29 5 24 0 0 
5 ป.5 36 4 32 0 0 
6 ป.6 43 3 40 0 0 

รวมประถม 165 40 125 0 0 
1 ม.1/1 31 0 28 3 0 
2 ม.1/2 32 0 32 0 0 
3 ม.1/3 36 8 28 0 0 
4 ม.2/1 35 2 33 0 0 
5 ม.2/2 38 0 38 0 0 
6 ม.2/3 40 40 0 0 0 
7 ม.3/1 27 0 27 0 0 
8 ม.3/2 23 0 23 0 0 
9 ม.3/3 14 3 11 0 0 

รวม ม.ต้น 276 53 220 3 0 
1 ม.4/1 12 3 9 0 0 
2 ม.4/2 15 0 15 0 0 
3 ม.4/3 16 16 0 0 0 
4 ม.5/1 9 5 4 0 0 
5 ม.5/2 16 7 9 0 0 
6 ม.5/3 7 7 0 0 0 
7 ม.6/1 10 5 5 0 0 
8 ม.6/2 19 6 13 0 0 
9 ม.6/3 11 11 550 0 0 
รวม ม. ปลาย 115 60 55 6 0 

24 รวมทั้งหมด 556 153/27.52 400/71.94 3/0.54 0 
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สรุปผลการประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในภาพรวม 
ประจ าภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธาน ี
 
 

 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน 

นร. 

ผลการประเมิน /จ านวน   ระดับดี
ขึ้นไป 

/ร้อยละ 
ดีเยี่ยม 
 (3) 

ดี  
(2) 

ผ่านเกณฑ์ 
(1) 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ (0) 

1 ป.1 15 2 13 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.50 

2 ป.2 26 6 20 0 0 
3 ป.3 21 11 10 0 0 
4 ป.4 37 1 36 0 0 
5 ป.5 39 0 39 0 0 
6 ป.6 38 37 1 0 0 

รวมประถม 176 57 119 0 0 
1 ม.1/1 37 0 37 0 0 
2 ม.1/2 36 2 33 1 0 
3 ม.1/3 36 25 11 0 0 
4 ม.2/1 34 0 34 0 0 
5 ม.2/2 34 0 34 0 0 
6 ม.2/3 32 0 32 0 0 
7 ม.3/1 31 4 25 2 0 
8 ม.3/2 38 4 34 0 0 
9 ม.3/3 38 37 1 0 0 

รวม ม.ต้น 316 72 241 3 0 
1 ม.4/1 16 0 16 0 0 
2 ม.4/2 27 27 0 0 0 
3 ม.4/3 8 5 3 0 0 
4 ม.5/1 11 4 7 0 0 
5 ม.5/2 11 0 11 0 0 
6 ม.5/3 14 14 0 0 0 
7 ม.6/1 7 2 5 0 0 
8 ม.6/2 17 0 17 0 0 
9 ม.6/3 7 7 0 0 0 
รวม ม. ปลาย 118 59 59 3 0 

24 รวมทั้งหมด 610 188/30.82 419/68.69 3/0.49 0 



๑๓ 
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๑.๑๑ สรุปผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ   ในภาพรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

สรุปผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ   ในภาพรวม 
ประจ าภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา 2560   

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธาน ี

 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน นร. 
ผลการประเมิน /จ านวน 

ระดับดีขึ้น
ไป/ร้อยละ ดีเยี่ยม (3) ดี (2) 

ผ่านเกณฑ์ 
(1) 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
(0) 

1 ป.1 18 1 14 3 0 

92.45 

2 ป.2 14 2 12 0 0 
3 ป.3 25 0 23 2 0 
4 ป.4 29 4 22 3 0 
5 ป.5 36 2 30 4 0 
6 ป.6 43 3 32 8 0 

รวมประถม 165 12 133 20 0 
1 ม.1/1 31 0 24 7 0 
2 ม.1/2 32 0 29 3 0 
3 ม.1/3 36 2 34 0 0 
4 ม.2/1 35 1 28 6 0 
5 ม.2/2 38 1 37 0 0 
6 ม.2/3 40 24 16 0 0 
7 ม.3/1 27 0 26 1 0 
8 ม.3/2 23 0 18 5 0 
9 ม.3/3 14 2 12 0 0 

รวม ม.ต้น 276 30 224 22 0 
1 ม.4/1 12 1 11 0 0 
2 ม.4/2 15 0 15 0 0 
3 ม.4/3 16 0 16 0 0 
4 ม.5/1 9 1 8 0 0 
5 ม.5/2 16 0 16 0 0 
6 ม.5/3 7 3 4 0 0 
7 ม.6/1 10 3 7 0 0 
8 ม.6/2 19 3 16 0 0 
9 ม.6/3 11 11 0 0 0 
รวม ม. ปลาย 115 22 93 0 0 

24 รวมทั้งหมด 556 64/11.51 450/80.94 42/7.55 0/0 
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สรุปผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ   ในภาพรวม 
ประจ าภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธาน ี
 

 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน นร. 
ผลการประเมิน /จ านวน ระดับ 

ดีขึ้นไป 
/ร้อยละ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี (2) 
ผ่านเกณฑ์ 

(1) 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

(0) 
1 ป.1 14 2 6 6 0 

86.99 

2 ป.2 26 3 21 2 0 
3 ป.3 23 3 20 0 0 
4 ป.4 34 4 25 5 0 
5 ป.5 38 0 36 2 0 
6 ป.6 39 1 35 3 0 

รวมประถม 174 13 143 18 0 
1 ม.1/1 38 0 28 10 0 
2 ม.1/2 44 1 33 10 0 
3 ม.1/3 40 2 38 0 0 
4 ม.2/1 33 0 26 7 0 
5 ม.2/2 34 0 27 7 0 
6 ม.2/3 33 2 31 0 0 
7 ม.3/1 33 1 32 0 0 
8 ม.3/2 38 0 33 5 0 
9 ม.3/3 39 6 33 0 0 

รวม ม.ต้น 332 12 281 39 0 
1 ม.4/1 18 1 17 0 0 
2 ม.4/2 31 0 23 8 0 
3 ม.4/3 11 11 0 0 0 
4 ม.5/1 13 6 7 0 0 
5 ม.5/2 12 0 12 0 0 
6 ม.5/3 15 6 9 0 0 
7 ม.6/1 8 4 4 0 0 
8 ม.6/2 17 2 15 0 0 
9 ม.6/3 7 7 0 0 0 
รวม ม. ปลาย 132 37 87 8 0 

24 รวมทั้งหมด 638 62/9.72 511/80.09 83/13.01 0 
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1.๑๒ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

 
ระดับชั้น/สถานที่ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
จ านวนนักเรียน 18 14 25 29 36 43 99 113 64 43 32 40 

1. ห้องสมุด 18 14 25 29 36 43 99 113 64 43 32 40 

2. ห้องโสตฯ - - - 29 36 43 14 27 64 43 32 40 

3. ห้องคอมฯ 18 14 25 29 36 43 99 113 64 43 32 40 

4. ห้องวิทย์ฯ - - - - - 43 99 113 64 16 7 11 

5. ห้องคณิตฯ - 14 - - - 43 99 - 64 43 32 40 

6. ห้องซาวแล็ป - - - - - - 99 40 64 43 32 40 

7. ห้องดนตรีไทย - - - - 36 43 99 113 64 43 32 40 

8. ห้องโนรา - - 25 29 36 43 99 113 64 43 32 40 

9. ห้องแนะแนว - - - - 25 35 99 113 64 43 32 40 

10.ห้องเรียนรวม 18 14 25 29 36 43 20 30 20 40 40 40 

11. สหกรณ์ รร. 18 14 25 29 36 43 99 113 64 43 32 40 

12. โรงอาหาร 18 14 25 29 36 43 99 113 64 43 32 40 

13. แปลงเกษตร 18 14 25 29 36 43 99 113 64 43 32 40 

 
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น/สถานที่ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
จ านวนนักเรียน 18 14 25 29 36 43 99 113 64 43 32 40 
มอ. - - - - - - - - - 43 32 40 
อ าเภอไชยา - - - - - - - - 52 8 - - 
สวนสัตว์ภูเก็ต - - - - - 43 - - - - - - 
วัดนิคม - - - - - - - - - 43 32 40 
ว.ดอนบอสโก - - - - - - - - 10 - - - 
ว.สารพัดช่างฯ - - - - - - - - 20 - - - 
ว.เทคนิคฯ - - - - - - - - 60 - - - 
ภูเก็ตแฟนตาเซีย - - - - - - - - - 6 32 10 
จังหวัดกระบี่ - - - - - - - 110 - - - - 
ค่ายอังกฤษ(กระบี่) - - - 1 2 - 5 14 2 - 2 4 
อ่ืน ๆ - - - - - - 99 113 64 43 32 40 
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1.๑๓ ข้อมูลงบประมาณ 
 
             1)   งบประมาณ (รับ-จ่าย)   ปีการศึกษา 2559 
 

รายรับ จ านวน/บาท สต. รายจ่าย จ านวน/บาท สต. 
เงินงบประมาณ 34,178,621 49 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 17963130 00 
เงินนอกงบประมาณ   งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
  

เงินพัฒนาประสิทธิภาพเรียนรวม 100,000 00  1. ด้านวิชาการ 1,138,065 00 
    2.ด้านงบประมาณ 82,000 00 

    3.ด้านการบริหารงานบุคคล 84,976 00 
    4.ด้านการบริหารงานทั่วไป 600,600 00 
           5.ด้านกิจการนักเรียน 344,930 00 

รวมรายรับ 20,216,049 49 รวมรายจ่าย 20,203,701 00 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ               88.66           ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ                11.33        ของรายรับ 
 
 

             ๒)   งบประมาณ (รับ-จ่าย)   ปีการศึกษา 2560                                                                                                                         
รายรับ จ านวน/บาท สต. รายจ่าย จ านวน/บาท สต. 

เงินงบประมาณ 25195898 00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 21,299,750 00 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 157,908 00 งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 223,000 00  1. ด้านวิชาการ 2,264,340 00 
เงินนอกงบประมาณ 3,632,500 00 2.ด้านงบประมาณ 648,650 00 

   3.ด้านการบริหารงานบุคคล 2,759,216 00 
   4.ด้านการบริหารงานทั่วไป 1,657,700 00 
           5.ด้านกิจการนักเรียน 570,000 00 

รวมรายรับ 29209306 00 รวมรายจ่าย 29,199,656 00 
 
              งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ               72.92           ของรายรับ 
    งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ                 27.04         ของรายรับ 
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   ๓) งบประมาณ (รับ-จ่าย)   ปีการศึกษา 2561 
 

รายรับ จ านวน/บาท สต. รายจ่าย จ านวน/บาท สต. 
เงินงบประมาณ 34,178,621 49 งบด าเนินการ/เงินเดือน-

ค่าจ้าง 
  

โครงการสร้างเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 532,300 00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 22,470,147 49 
โครงการยกระดับการสอนภาษาองักฤษ 1,560,000 00    1. ด้านวิชาการ 4,109,980 00 
      2.ด้านงบประมาณ 577,500 00 

      3.ด้านการบริหารงานบุคคล 2,904,394 00 
      4.ด้านการบริหารงานทั่วไป 2,530,000 00 
       5.ด้านกิจการนักเรียน 1,586,600 00 

   งบอ่ืน ๆ (ระบุ)   
   งบด าเนินงานโครงการ

โครงการคุณธรรมและ
จริยธรรมและงบด าเนินการ
โครงการภาษาอังกฤษ 

2,092,300 00 

รวมรายรับ 36,270,921 49 รวมรายจ่าย 36,270,921 49 
  
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ               61.95           ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ                38.05        ของรายรับ 
 
1.1๔ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนเมืองกึ่งชนบท ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประมาณ 9 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 12,500 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  หน่วยงาน
ราชการ  บริษัทเอกชน   ห้างร้าน  และ หอพักนักศึกษา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีงานบุญเดือนสิบ 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม. 3  อาชีพหลัก คือ  รับจ้าง เกษตรกรรม ท าสวนยาง 
สวนปาล์ม  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนมีสถานะปานกลาง  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ของผู้ปกครองนักเรียน 
ค่อนข้างยากจน โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  30,000 บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  3 - 5  คน โรงเรียน
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.  เทศบาล และโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้      
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มากมาย ทั้งในส่วนราชการ เอกชน  และวัด  สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนคือ    
อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมยางแผ่น  มีผลกระทบในเรื่องของผลพิษจากกลิ่นในบางครั้ง 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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                             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.ระดับคุณภาพ : ดี 
2.วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา
และตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรของสถานศึกษา  ครูจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอนให้เหมาะสมตามตามศักยภาพของผู้เรียน ด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์   
อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น มีทักษะในการฝึกปฏิบัติ  จริงและสามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการวัดผลและประเมินผล        
ตามสภาพจริง  ตามประเด็น  ดังนี้ 
 

๓. กระบวนการพัฒนา 
 

ประเด็นการพิจารณา ตัวชี้วัดตัวความส าเร็จ 
๑) ความสามารถใน

การอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการ
คิดค านวณ  
 มีระดับคุณภาพ 
ในระดับ ดี 

 
 

 ๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ระดับชั้น ป.๑ มีผลการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ออกของผู้เรียน(RT)ตามเกณฑ์การทดสอบของ สพฐ. 

๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๔๐ ระดับชั้น ป.๓ มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ 
      ผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ตามเกณฑ์การทดสอบของ สพฐ. 
๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับ ๒ ขึ้นไป 
๑.๔  ผู้เรียนร้อยละ ๔๐มีผลการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป       
       ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๑.๕  ผู้เรียนร้อยละ ๒๐ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และแนะน าตัวเอง สถานที่   
       และการสนทนาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม ตามระดับชั้น 
๑.๕  ผู้เรียนทุกคนใช้ภาษาไทยในการพูดแสดง ความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาส 
       ต่าง ๆ ได้อย่างมวีิจารณญาณและสร้างสรรค์ตามศักยภาพ   
       ร้อยละ  ๒๐ในแต่ละระดับชั้น 

 
กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านความสามารถในการอ่าน       
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ และก าหนดเกณฑ์ระดับคุณภาพ และตั้งค่าเป้าหมายความส าเร็จ ก าหนด
วิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตรวจสอบและประเมินผล
ผู้เรียน /จัดกิจกรรม/โครงการและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและรายงานผลการพัฒนาและน าผล
มาปรับปรุงแก้ไข/ส่งเสริมต่อไป ตามงานโครงการต่อไปนี้ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมธนาคารสูตรคูณ การสอน
ซ่อมเสริม ติวโอเน็ต กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ การฝึกการอ่านค าพ้ืนฐาน กิจกรรมรักการอ่านสู่การคิด
กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน ค่ายภาษาอังกฤษตัวน้อย กิจกรรมอินเตอร์เน็ตชุมชนเพ่ือการศึกษานอกเวลาเรียน
กิจกรรมจัดป้ายนิเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กิจกรรมอิงลิช ฟิตฟอไฟล์  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี          
มีการวัดประเมินผลผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  แต่ละระดับชั้น  
โดยครูผู้สอน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้         การ
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พูดคุย หรือผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนในรับประสบการณ์ตรงในการอ่าน เขียน สื่อสารกับบุคคลอ่ืน  
และคิดค านวณ มาประยุกต์ใช้กับกิจวัตรประจ าวัน  

ผลการด าเนินการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วส่งผลให้ ผู้เรียนในระดับชั้น ป. ๑       
มีผลเฉลี่ยการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)ของ สพฐ.สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด และ  
สูงกว่าปีที่ผ่านมา ผู้เรียนระดับชั้น ป.๓ มีผลการประเมินร้อยละ ๗๘.๐๒ มีผลเฉลี่ย รวม ๓ ด้าน ร้อยละ  ๔๐.๗๐ 
สูงกว่าปีที่ผ่านมา มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย ระดับ ๒ ขั้นไป ร้อยละ ๖๓.๗๓ และ สาระคณิตศาสตร์ 
ระดับ ๒ ขั้นไป ร้อยละ ๔๕.๗๓ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และสูงกว่าปีที่ผ่านมา ผู้เรียนร้อยละ ๒๐ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และแนะน าตัวเอง สถานที่ และการสนทนาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม   ตามระดับชั้นและ          
การสนทนาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม ตามระดับชั้น   ผู้เรียนทุกคนใช้ภาษาไทย  ในการพูดแสดง ความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ตามศักยภาพ  และผู้เรียนทุกคน         
ใช้ภาษาไทยในการพูดแสดง ความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างมี วิจารณญาณและสร้างสรรค์    
ตามศักยภาพ ร้อยละ ๒๐ ในแต่ละระดับชั้น 

 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๒)  ความสามารถใน
การวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับ
คุณภาพด ี

๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ สามารถสร้างชิ้นงาน / สร้างผลงาน / จากการท า
โครงงาน/การฝึกปฏิบัติจริง สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอการ
ท างาน การแสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับ 

๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒.๓  ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ สามารถแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในการอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างของศาสนา และวัฒนธรรมตามสถานการณ์ที่
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
จากครูผู้สอนทุกคนทุกระดับชั้น ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

๓) ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมอยู่
ในระดับ 
คุณภาพด ี

๓.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑  - ๖ มีความรู้ ทักษะในการ
สร้าง สื่อ/ ผลงาน/ชิ้นงานประดิษฐ์  อธิบาย หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ
ท างาน ปัญหาอุปสรรค ของการ ท างานได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น/ภาคเรียน 

 
 กระบวนการพัฒนา 
      ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะจาก

การปฏิบัติจริง โดยการสร้างชิ้นงาน โครงงาน ผลงาน สื่อต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ วางแผน
แยกแยะ ผ่านกระบวนการท างาน การเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา มีการท างานเป็นทีม/กลุ่ม การอยู่หอ
นอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษะอันพึงประสงค์ มีวินัย ความรับผิดชอบ มีน้ าใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนและ
ยอมรับความแตกต่าง ในการอยู่ร่วมกัน และเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่  ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมค่ายบูรณาการ เศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง กิจกรรมตลาดนัดวิชาการเพ่ือการมีงานท า  การพัฒนานักเรียนด้าน
สิ่งประดิษฐ์สมองกล นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ รุ่นที่ ๓ การพัฒนานักเรียนด้านศักยภาพคณิตศาสตร์  กิจกรรม 
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ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนระดับต่าง ๆ  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเกษตร 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และงานอาชีพอ่ืน ๆ  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่าง ๆ การคัดแยกขยะ     
การแข่งขันทักษะวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ STEM กิจกรรมวันคริสต์มาส  

ผลการด าเนินการ 
 ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับคุณภาพดี ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับ คุณภาพดี จาการอยู่ร่วมกัน     
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามกลุ่มสนใจและตามความถนัด  บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้เข้าแข่งขัน       
นักประดิษฐ์สมองกล รุ่นที่ ๓ ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ การแข่งขันทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ  ในการเขียน มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ในภาพรวม             ของ
ทั้งโรงเรียน จากครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นแต่ละรายวิชา ในระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ ๘๖.๙๙ สูงกว่าเป้าหมาย    
 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๔) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร อยู่ในระดับ
คุณภาพด ี

๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ในระดับชั้น ม. ๑ – ม.๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับ ๒  ขึ้นไป 

๔.๓ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  -  ๖  มีผลการแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ ในระดับเขตพ้ืนที่ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ อย่างน้อย        
๒ รายการต่อปี 

๔.๔  ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านความสามารถใน การใช้เทคโนโลยี      
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๔.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถสื่อสารผ่านทางโปรแกรม 
      สังคมออนไลน์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนร่วมกับชุมชน ได้ด าเนินการ จัดหา/จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ และติดตั้งเครือข่าย
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ผู้เรียนได้ใช้ในการเรียนการสอน ในชั่ วโมงเรียนปกติและใช้บริการห้องเรียน
อินเตอร์เน็ตชุมชนเพ่ือการเรียนรู้นอกเวลาเรียน เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มสนใจทุกระดับ ได้มีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูล การท างาน การฝึกทักษะ ประสบการณ์ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ ส่งผลให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ ใช้บริการ การสื่อสารผ่านระบบโปรแกรมสังคม

ออนไลน์ และผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรด้านความสามารถการใช้เทคโนโลยี 
ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ ๘๐ และนักเรียนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ 
ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป 
ร้อยละ ๖๐ และสามารถสื่อสารผ่านทางโปรแกรมสังคมออนไลน์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  บรรลุ
ตามเป้าหมาย  
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ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
อยู่ในระดับ 
คุณภาพด ี
 
 
 
 
 
 

๕.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๖๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับ ๒ ขึ้นไป 

๕.๒  ผู้เรียนร้อยละ ๔๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ระดับ ๒ ขึ้นไป 

๕.๓  ผู้เรียนร้อยละ ๔๘ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ ๒.๕  ขึ้นไป 

๕.๔  ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๕.๕  ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับ ๒.๕  ขึ้นไป 

๕.๖  ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๕.๗  ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป   

๕.๘  ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ระดับ  ๒ ขึ้นไป 

 
กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )  มีการบูรณาการ นโยบาย และจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด และ สถานศึกษา ไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในแต่ละระดับชั้น ใน ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดท า
คู่มือการวัดผลประเมินผล คู่มือทักษะการด ารงชีวิตของโรงเรียนประจ า คู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ครูทุกคนได้
น าไปวิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานและตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ เพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการวัดผลประเมินผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ในคู่มือการวัดผลประเมินผลและเอกสาร        
ที่เกี่ยวข้อง  ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตร/ มาตรฐานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/ วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา นโยบาย 
จุดเน้น ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบ RT NT และ ONET
๓ ปี ย้อนหลัง  มาวิเคราะห์และก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือน ามาวางแผนจัดท าโครงการ /
กิจกรรม และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ /วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล/ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ สร้าง/
ผลิตสื่อ/ เครื่องมือวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย/ ประเมินผล /บันทึกหลัง
สอน/จัดท าวิจัยชั้นเรียน  สอนซ่อมเสริม/ติวโอเน็ต เพ่ือการแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนผู้เรียน  
และรายงานสรุปผลการประเมินผู้เรียน  

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ผลการด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้         

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
กลุ่มสาระ ค่าเป้าหมาย/ร้อยละ ผลที่ได้/ร้อยละ บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ภาษาไทย ระดับ ๒   ขึ้นไป   ร้อยละ ๖๒ ๖๓.๗๓ บรรลุ 
คณิตศาสตร์ ระดับ ๒   ขึ้นไป   ร้อยละ ๔๕ ๔๕.๗๔ บรรลุ 
วิทยาศาสตร์ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  ร้อยละ ๔๘ ๔๔.๕๘ ไม่บรรลุ 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  ร้อยละ ๖๐ ๖๐.๒๘ บรรลุ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  ร้อยละ ๗๐ ๗๑.๖๔ บรรลุ 
ศิลปะ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  ร้อยละ ๗๐ ๘๑.๔๗ บรรลุ 
การงานอาชีพฯ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  ร้อยละ ๗๐ ๖๙.๖๗ ไม่บรรลุ 
ภาษาต่างประเทศ ระดับ ๒    ขึ้นไป  ร้อยละ ๕๐ ๕๙.๗๐ บรรลุ 

  

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ บรรลุหรือใกล้เคียงตามเป้าหมายที่วางไว้ ในบางกลุ่ม
สาระที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
นักเรียนมีผลการทดสอบ ONETในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ มีผลการทดสอบในบางกลุ่มสาระ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของต้นสังกดัอย่างต่อเนื่อง ๒ ปี  

 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๖) ความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพอยู่ใน
ระดับ 
คุณภาพด ี
 

๖.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านงานอาชีพอย่างน้อย       
๑ อาชีพ  ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น   

๖.๒  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  -  ๖  ที่เรียนรายวิชางาน
อาชีพ (เพ่ิมเติม) / กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ /กิจกรรมชุมนุม มีความรู้ 
ทักษะ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนจัดกิจกรรม/การเรียนการสอน ให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เน้นทักษะด้านงานเกษตร ดนตรี กีฬาและ
งานอาชีพต่าง ๆ ในรายวิชาเรียนพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม        ให้
นักเรียนได้เลือกตามความสนใจและความถนัด กิจกรรมหอนอน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการและงานอาชีพเพ่ือการมีงานท า 

ผลการด าเนินการ 
ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ มีทักษะพ้ืนด้านงานอาชีพต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ และมีรายได้

ระหว่างเรียนในหลายกลุ่มอาชีพ  ผู้เรียนทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ ๑ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๙๒  

 
 



๒๕ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๑) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดอยู่
ในระดับ 
คุณภาพด ี
 
 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริม และ   
      สนับสนุนสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน /   
      ชุมชนด้วยความเต็มใจ ตระหนักเกรงกลัวและไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง  
      ประสงค ์
๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ด ารงชีวิตอย่างรอบคอบอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ 
      เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย 
อยู่ในระดับ 
คุณภาพด ี

๒.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางสถาบันชาติ  วันส าคัญทาง 
       ศาสนา พระมหากษัตริย์ และงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น /ชุมชน 
๒.๒  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีมารยาทในการยิ้ม  ไหว้ ทักทายตามวัฒนธรรมไทย 
๒.๓  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญ   
      พระบารมีและสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียง 

๓) การยอมรับ         
ที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่าง 
และหลากหลาย 
อยู่ในระดับ 
คุณภาพด ี

๓.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น        
       ของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี 
๓.๒  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ แสดงมารยาทท่ีเหมาะสมให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
๓.๓  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางสังคม ท้องถิ่น ชุมชน 
       และปรับตัวได้อย่างเหมะสมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมีประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทฯนักเรียนใหม่ทุกปีการศึกษา  อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง       

เพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและกิจกรรมปฐมนิเทศเข้าค่ายเตรียมความพร้อม สร้างความตระหนักในการ        
อยู่ร่วมกันของนักเรียนในโรงเรียนประจ า ที่ต้องยอมรับและสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน
ด้วยความเต็มใจ ตระหนักเกรงกลัวและไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ด ารงชีวิตอย่างรอบคอบอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและท้องถิ่น ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยมีครูประจ าหอนอน ครูประจ าชั้น ครูผู้รับผิดชอบ      
ในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นผู้ดูและและวัดผลประเมินผล บูรณาการกับการวัดผลประเมินผลในการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ในการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
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ผลการด าเนินการ 
ผู้เรียน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๙.๔๐   

ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๔) สุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 
อยู่ในระดับ 
คุณภาพด ี

๔.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน   
       (กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข) 
๔.๒  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์  (กรมพลศึกษา) 
๔.๓  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ กล้าแสดงออก มีใจรักการแสดงในโอกาสต่าง ๆ และ     
       กล้าแสดงออกด้วยความเต็มใจและมีความสุข          

กระบวนการพัฒนา 
มีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกคน โดยงานอนามัยโรงเรียน และหาดัชนีมวลกาย           โดย

ใช้เกณฑ์ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้การดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต        
มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน ตามเกณฑ์ กรมพลศึกษา 

ผลการด าเนินการ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร่าเริง แจ่มใส กล้าแสดงออก มีใจรัก   

การแสดง  กล้าแสดงออกด้วยความเต็มใจ ในโอกาสต่าง ๆ และมีความสุข  
 

   ๕ ) การมีทักษะการด ารงชีวิตในกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นส าหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์                 
        อยู่ในระดับคุณภาพดี   

กระบวนการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมทักษะการด ารงชีวิตในโรงเรียนประจ า ตามนโยบายนักเรียกลุ่ม

เป้าหมายพิเศษในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ตามกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ในกิจกรรมทักษะการด ารงชีวิต  มีการประชุมชี้แจงครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการด าเนินกิจกรรม  จัดท าแผนการจัดกิจกรรม และเครื่องมือวัดผลประเมินผลผู้เรียนในแต่ละกิจกรรม   
บูรณาการกับกิจกรรมหอนอน  ครูประจ าชั้น ครูเวรประจ าวัน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษา
และพละศึกษา โดยในแต่ละกิจกรรม ใช้แบบประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์ในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกิจกรรม 
บันทึกผลการประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง บันทึกและสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นภาคเรียน  ในกิจกรรม ๘ 
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย 
อยู่ในระดับคุณภาพดี   

 ๕.๑.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้านการดูแลตนเอง
ทีถู่กสุขลักษณะและมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตและผ่านเกณฑ์
การประเมิน ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ผลการด าเนินการ  ประเมินโดยครูประจ าหอนอน ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่หอนอน ผู้เรียน        
ร้อยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ด้านการดูแลตนเองที่ถูกสุขลักษณะและมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น    
ในการด ารงชีวิตและผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีข้ึนไป   

 

ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๕.๒ กิจกรรมส่งเสริม
สมรรถภาพทางกาย        
อยู่ในระดับคุณภาพดี   

๕.๒.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถออกก าลังกายอย่างถูกวิธีและปฏิบัติสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีและการเจริญเติบโตตามวัยและผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การทดสอบ         กรมพลศึกษา 



๒๗ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ผลการด าเนินการ  ประเมินโดยครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษาและครูเวรประจ าวัน ในกิจกรรมการ    
ออกก าลังกายตอนเช้า และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการเรียนวิชาพลศึกษา ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
ออกก าลังกายอย่างถูกวิธีและปฏิบัติสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีและการเจริญเติบโตตามวัยและผ่าน         
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ในระดับดีขั้นไป 

 

ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๕.๓ กิจกรรมหลัก
โภชนาการ อยู่ในระดับ
คุณภาพดี   

๕.๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหารและมีทักษะ
พ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม และผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีข้ึนไป ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ผลการด าเนินการ  ประเมินโดยครูประจ าหอนอน และครูเวรประจ าวัน ในการมารับประทานอาหาร   
ของแต่ละมื้อ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหารและมีทักษะพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน     
ในสังคม และผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีข้ึนไป 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๕.๔ กิจกรรมหลักไตรรงค์

อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 

๕.๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีระเบียบวินัย เข้าใจ มีจิตส านึกในการปฏิบัติตนใน
สถาบันหลักของชาติ และผ่านเกณฑ์การประเมิน  ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ผลการด าเนินการ  ประเมินโดยครูประจ าชั้น ครูเวรประจ าวัน  ในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  
กิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบันหลักของชาติ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีระเบียบวินัย เข้าใจ มีจิตส านึกในการปฏิบัติตน      ใน
สถาบันหลักของชาติ และผ่านเกณฑ์การประเมิน  ในระดับดีขึ้นไป 

 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๕.๕ กิจกรรมสร้างเสริม

ภาวะผู้น า    
อยู่ในระดับ  คุณภาพดี 

      ๕.๕.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ผลการด าเนินการ  ประเมินโดยครูประจ าชั้น ครูประจ าหอนอน ในการเข้าร่มกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมของหอนอน กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐        
มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกในการปฏิบัติตนในสถาบันหลักของชาติ และผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีข้ึนไป 

 

ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๕.๖ กิจกรรมอนุรักษ์

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม   อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี 

๕.๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ปฏบิัติตน มีส่วนร่วม และตระหนัก ในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ   
การพัฒนาที่ยั่งยืนและผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ผลการด าเนินการ ประเมินโดยครูประจ าหอนอน  ครูเวรประจ าวัน ในการปฏิบัติกิจกรรมดูแลพ้ืนที่
รับผิดชอบของโรงเรียน ตามท่ีได้รับมอบหมายและหอนอน  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตน มีส่วนร่วม และตระหนัก 
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
และผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีข้ึนไป 

 
 

 



๒๘ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๕.๗ กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพท้องถิ่น 
อยู่ในระดับคุณภาพดี 

     ๕.๗.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ ประสบการณ์ เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการวางแผน
ปฏิบัติงานอาชีพเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในท้องถิ่น
และผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ผลการด าเนินการ ประเมินโดยครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน   
วิชางานอาชีพ  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ ประสบการณ์ เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการวางแผนปฏิบัติงานอาชีพเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน                                                  
มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในท้องถิ่นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีข้ึนไป                                                                  

 

ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๕.๘ กิจกรรมพัฒนา
สุนทรียภาพ 
อยูใ่นระดับคุณภาพดี 

 ๕.๘.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือนันทนาการ
ตามความถนัด ความสนใจ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 

 
ผลการด าเนินการ  ประเมินโดยครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ พลศึกษา ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุนทรียภาพ  

ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือนันทนาการตามความถนัด ความสนใจ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ    
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป และมีนักเรียนกลุ่มสนใจพิเศษซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน     
มาโดยตลอดและให้บริการแก่ชุมชน ได้แก่ การให้บริการด้านดุริยางค์และดนตรี  การประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง    
ลูกกรุง เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงสากล เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด และระดับชาติ ความสามารถทางด้านการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน โนรา  การแสดงพ้ืนบ้านชุดต่าง ๆ ที่เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ     
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนในระดับชาติ การแข่งขันแสดงตลก ระดับ ประถม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ          
การแข่งขันกรีฑาในระดับชาติ  การแข่งขันกีฬายกน้ าหนักในรายการต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                                                               
เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ในรายการต่าง ๆ ได้รับรางวัลมามากมาย 
๔. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการทดสอบ RT ,NT,ONET สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
สรุปผลการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ  เกียรติบัตร , ถ้วยรางวัล รายงานสรุปผลรางวัล  โดดเด่น                ที่
ได้รับประจ าปี  ๒๕๖๑ การแข่งขันด้านดนตรี กีฬายกน้ าหนัก กรีฑา ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 
และการแขง่ขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี ในระดับต่าง ๆ   
5. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น 
ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่อง และสามารถใช้ภาษาในการอ่าน การเขียนเพ่ือการสื่อสาร สามารถ    

ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 99.51 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน ในกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนได้รับรางวัลที่โดดเด่นในระดับ จังหวัด จ านวน ๒๔  รายการ ระดับภูมิภาค 
จ านวน ๒๐ รายการและรับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ เป็นตัวแทนของภาคใต้ ในการแข่งขันการแสดงตลกระดับ
ประถมศึกษา ป.๑ ถึง ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 



๒๙ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องการอ่านจับใจความ การน าเสนอ 

หรือสรุปบทเรียนจากตัวละคร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน การการสืบค้นและการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มาน าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่วนในระดับมัธยม ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียน    
การสอนแบบโครงงานให้มากขึ้น เพ่ือสร้างทักษะในการ วางแผนการท างาน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้มีมีเจตคติที่ดี  มีความตระหนักอนุรักษ์ความเป็นไทยการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 
และส่งเสริมด้านการสร้างอาชีพเพ่ือการมีงานท าในอนาคตและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

แนวทางในการพัฒนา 
 ๑. ควรต่อยอด ความโดดเด่นของผู้เรียนที่จะสามารถเป็นไปได้กับผู้เรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียน ในแต่ละ 

ความสามารถให้เป็นระบบให้เป็นรูปธรรมชัดเจนเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนในภาพรวม 
๒. ครูทุกคนควรมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียนที่เป็นระบบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เมาะกับกับกลุ่ม    

 ผู้เรียนและมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
   ๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านการคิด วิเคราะห์ ผ่านกระบวนการจัดท าโครงงาน

กิจกรรมการสอนเสริมในกลุ่มสาระหลักเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
 

  
 



๓๑ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
1.ระดับคุณภาพ : ดี 
2.วิธีการพัฒนา 

       โรงเรียนบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เน้นการบริหารจัดการแบการมีส่วนร่วม         
ตามกระบวนการ PDCA ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยศึกษาข้อมูล สารสนเทศ ผลการนิเทศติดตาม 
นโยบายปฏิรูปการศึกษา นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด แผนการศึกษาชาติ จัดประชุมวางแผนร่วมกัน ในการ
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา เพ่ือจัดท า
โครงการ  งาน กิจกรรม ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ รวมทั้งจัดหา จัดสรรทรัพยากร งบประมาณและผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ      
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล              
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
๓. กระบวนการพัฒนา 
 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
ก าหนด ชัดเจน  

๑. โรงเรียนมีเป้าหมาย จัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท  
    ในเขตพ้ืนที่บริการให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะในการด ารงชีวิต ส่งเสริม/พัฒนา/ทักษะด้านงานอาชีพและกิจกรรม
ตามความ  สนใจหรือตามถนัด  ครูและบุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
๒.  มีวิสัยทัศน์ ภายในปี 2563 โรงเรียนจัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่
บริการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูมือ
อาชีพ ภายใต้การ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๓.  พันธกิจ ประกอบด้วย 
๓.๑ จัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่บริการทุกคน  
๓.๒ จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา         
      ขั้นพ้ืนฐาน 
๓ ๓ ปลูกฝังให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา    
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ 
      ตามสมรรถนะและความสามารถและมีทักษะตามสมรรถนะ สามารถ 
      ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ  
๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
อยูใ่นระดับ 
คุณภาพ  ดี 
 

๑. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  
    บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามกระบวนการ PDCA  
๒. มีค่านิยมร่วมกันและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๓. จัดโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมทั้ง ๕ กลุ่มงาน โดยแต่ละกลุ่มงาน       
    มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงานของกลุ่มงาน  
๔. มีระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน 
๕. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กระบวนการพัฒนา 
จัดประชุมวางแผนร่วมกัน ในการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา เพ่ือก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพ่ือจัดท า และจัดท าโครงการ     
งาน กิจกรรม ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ รวมทั้งจัดหา จัดสรรทรัพยากร งบประมาณและผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ            ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษาและบริบทของผู้เรียน ท้องถิ่น ชุมชน และ
ก าหนดแนวทางให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามแผนการศึกษาชาติ โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
  

๑. มีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรทุก ๓ ปี ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายจากต้นสังกัดและให้สอดคล้องกับบริบท      
    ของโรงเรียน 
๒. ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงกับ 
    ชีวิตประจ าวัน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ตามความสนใจและ 
    ตามความถนัด ของผู้เรียน 
๓. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนได้เรียน จากการ 
    ปฏิบัติจริงด้วยวธิีการที่หลากหลาย 

 

กระบวนการพัฒนา 
มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การวัดผลประเมินผล  การจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน ให้ครองคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย       
ตามความสนใจและความถนัด 

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับชั้น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร คู่มือการ

วัดผลประเมินผล คู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คู่มือทักษะการด ารงชีวิต แผนการจัดการเรียนรู้  
 

ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
อยู่ในระดับ 
คุณภาพ  ดี 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม ให้ตรง/สอดคล้องกับ 
    การปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปี 
๒. ครูทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)โดยใช้สื่อเพ่ือพัฒนาการ 
    เรียนรู้อย่างน้อย คนละ ๑ ชิ้น/ภาคเรียน 
๓. ครูมีการพัฒนาวิทยฐานะตามเกณฑ์ท่ี กคศ.ก าหนด 
๔. ครูทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ 
    อย่างเหมาะสม 

 



๓๓ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

กระบวนการพัฒนา  
       มีการประชุมอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียนและการประชุมสัมมนาด้านงานการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาสื่อ ในกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ 

ผลการด าเนินงาน 
      ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการอบรมคูปองครูและน าผลการอบรมมาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ   
มีการพัฒนานวัตกรรมและกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษารวมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ และสังคม  
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ          
อยู่ในระดับ คุณภาพ ดี 

๑. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
    ที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และแหล่งเรียนรู้ที่ร่มรื่น  
    สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. สถานศึกษามีการจัดการดูแลความสะอาดภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 
กระบวนการพัฒนา 
 บริเวณพ้ืนที่ของโรงเรียนจะมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบโดยนักเรียนหอนอนต่าง ๆ เป็นผู้ดูแล

ความสะอาดเรียบร้อย ท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน อาคารสถานที่ต่าง ๆ มีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลความสะอาด
เรียบร้อย งานบริเวรทั่วไปจะมีคนงานเป็นผู้ดูแลรัยผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ดูสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย  อาคารสถานที่   
ต่าง ๆ มีความพร้อมแก่การให้บริการแก่ผู้เรียน  มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประจ า 
 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัดตัวความส าเร็จ 
๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ีอสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับ คุณภาพ  ดี 

๑. โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายบุคคล   
    เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้  ครบ ๑๐๐% 
๒. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และ 
    การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
๓. ครู บุคลากร และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ในระดับ 
    มากขึ้นไป 

 
 
 
 
 



๓๔ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

กระบวนการพัฒนา 
        จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการน าเทคโนโลยีสาสนเทศมาใช้           

ในการจัดการเรียนรู้ ติดตั้งเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และสะดวก
ต่อการสืบค้นข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
        โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ข้อมูลนักเรียนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายบุคคล เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้  ครบ ๑๐๐% 
 

๔.หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา/ แผนปฏิบัติการประจ าปี /โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน /ค าสั่ง
มอบหมายปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษ / คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน/กลุ่มงาน /ข้อมูลครูบุคลากรและนักเรียน/
รายงานการเข้ารับการพัฒนาของบุคลากร/ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ/สภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
5. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
๑. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เน้นการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสนองนโยบายตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ           
ในการเรียนการสอนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เน้นทักษะการด ารงชีวิตของนักเรียนประจ า มีการด าเนินการ
นิเทศ ติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ        
๒.จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา ให้มากข้ึน 
 ๑.๒  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา   
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 ๑.๓ จัดระบบนิเทศ ติดตามงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน 
แนวทางในการพัฒนา 

  ๑.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
  ๒.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา      

ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 



๓๖ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.ระดับคุณภาพ : ดี 
๒.วิธีการพัฒนา 
 จัดประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ครูและบุคลากร ในเรื่องการเรียนการสอน          
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับ ครูประจ าชั้น 
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
 

๓.กระบวนการพัฒนา 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อยู่ในระดับ 
คุณภาพ  ดี 

๑. ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด หลักสตูรสถานศึกษา     
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    อย่างเหมาะสม 
๒. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม /  
    กรณีศึกษา / โครงงาน / สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน อย่างน้อย  
    ๑ เรื่อง/ปีการศึกษา 

๓.๒  ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ 
คุณภาพ  ดี 
 

๑. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมตามศักยภาพผู้เรียนแต่ละระดับ 

๒. ครูทุกคนจัดหา/จัดท า/พัฒนาสื่อ/ นวัตกรรม /วิธีการ ในการจัดการเรียน
การสอน อย่างน้อย ๑ ชิ้น  /ภาคเรียน ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
กระบวนการพัฒนา 

  ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการจัดท าแผนการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอนผ่านการฝึกปฏิบัติ
จริง /กิจกรรม / กรณีศึกษา / โครงงาน / สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้            
ในชีวิตประจ าวัน  

 
ผลการด าเนินงาน 

  ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด หลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย     
การปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม / กรณีศึกษา / โครงงาน / ใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ           
แผนการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมตามศักยภาพผู้เรียนแต่ละระดับ สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงานอย่างน้อย        
๑ เรื่อง/ป ี
 
 
 



๓๗ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
อยู่ในระดับ คุณภาพ  ดี 
 

๑. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางทางการปฏิบัติตน และความ 
    รับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน 
๒. ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก     
    ให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ มีวินัย ท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ     
    ช่วยเหลือกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๓. จัดห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๔. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

 
กระบวนการพัฒนา 

  มีการสื่อสาร ชี้แจงแนวการปฏิบัติร่วมกันในแต่ละระดับชั้น ในระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพและมีการประกวด
ห้องเรียน เพ่ือการสร้างขวัญและก าลังใจ 

ผลการด าเนินงาน 
  ห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นักเรียนมีการท างานเป็นทีมครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรั ก    
ที่จะเรียนรู้ มีวินัย ท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จัดห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ   น า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
อยู่ในระดับ คุณภาพ  ดี 
 

๑. ครูมีวิธีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับ   
    ศักยภาพผู้เรียนแต่ละกลุ่มแต่ละระดับชั้น 
๒. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และน าผลมาพัฒนาให้ผู้เรียน     
    ได้เรียนรู้บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร แต่ละกลุ่ม   
    แต่ละระดับชั้น 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
อยู่ในระดับ คุณภาพ  ดี 

๑. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนทั้งในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และระหว่างครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกัน อย่างน้อย ๑ 
ชั่วโมง/สัปดาห์  

๒. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงผลงานครูและนักเรียนอย่างน้อย  
๑ ครั้ง/ปี  

๓. ครูมีผลงาน/สื่อ/นวัตกรรม น าเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด/
ระดับภาค /ระดับชาติ อย่างน้อย ๒ ผลงานขึ้นไป/ปี 

 
กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนมีการจัดชั่วโมงให้ครูทุกคนได้มีการ ประชุม ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างน้อย         
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ในแต่ละกลุ่มสาระ และ อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ของครูและนักเรียนทุกระดับชั้น 
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ผลการด าเนินงาน 
   ครูทุกคนทุกกลุ่มสาระและนักเรียนแต่ละระดับ ได้ประชุม หารือเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาการเรียน

การสอนของครูและผู้เรียน ครูทุกคนมีวิธีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับ
ศักยภาพผู้เรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละระดับชั้น  มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และน าผลมาพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแต่ละกลุ่มแต่ละระดับชั้นครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาผู้เรียนทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกันทุกสัปดาห์ จัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงผลงานครูและนักเรียน มีผลงาน/สื่อ/นวัตกรรม น าเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
จังหวัด/ระดับภาค /ระดับชาติ อย่างน้อย ๒ ผลงานขึ้นไป/ปี 

 

๔.หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ / บันทึกการประชุม /วิจัยชั้นเรียน / สื่อต่าง ๆ/รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงานนักเรียน 
/ ภาพถ่าย /บันทึกการประชุมระดับ 
 

๕. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น 

 ครูและบุคลากรมีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบและเสียสละเวลาในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้ โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การลงมือฝึกปฏิบัติจริง มีการให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียน ได้แสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ครูมีการท างานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการแก้ปัญหา และจัดกิจกรรมสอน
เสริมนอกเวลาเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
 จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในการวัดผลประเมินผลผู้ เรียน การจัดท าวิจัยชั้นเรียนการให้มี
ศึกษานิเทศก์หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ให้ค าแนะน าเฉพาะด้าน  

แนวทางในการพัฒนา 
การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  การท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน  การน าเทคโนโลยีและสื่อ นวัตกรรมใหม่ๆ 
มาใช้ในการเรียนการสอน การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีในการพัฒนาตนเอง  

สรุปผลการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐานที่  มาตรฐานด้าน ระดับคุณภาพ แปลผล 
๑  คุณภาพของผู้เรียน ๓ ดี 
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓ ดี 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓ ดี 

สรุปภาพรวม ๓ ดี 
 
 
 



๓๙ 
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สรุปผล แนวทางการพัฒนา และ ความต้องการการช่วยเหลือ 
 

สรุปผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินของสถานศึกษา อยู่ใน ระดับคุณภาพ ดี     
        

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ 
มีความเสียสละ  มีการท างานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม ตั้งอยู่ในเขตเมืองที่ทีความสะดวกสบายในการคมนาคม
และมีแหล่งเรียนรู้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียนมีความสามารถในด้ านดนตรี กีฬาและศิลปะการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านโนรา และการแสดงต่าง ๆ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลทั่วไปและให้บริการแก่
ชุมชนมาโดยตลอด สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างต่อเนื่อง  
จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะกระบวนการด้านการ อ่าน คิด วิเคราะห์ การมีเหตุผล และ   
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน การเรียนแบบโครงงาน  การน านักเรียนไปเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้และ
สถานประกอบการจริง  การเชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความเข้มแข็ง     
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็นรู้ธรรมยิ่งขึ้น 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม เพ่ือพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืน 
 2. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  การน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ 
              ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นสู่ให้มากขึ้น 
 3. ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 4. ส่งเสริมผู้เรียนด้านการเรียนการสอนเพ่ือการมีงานท าให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและยั่งยืน 
 5. สนับสนุนให้ชุมชนและหนว่ยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้มากขึ้น 
 6. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากข้ึน  
 ๗. พัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้มีความสะดวกและพร้อมในการใช้งาน
 ๘. พัฒนาและส่งเสริมด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
              ให้แก่บุคลากรและผู้เรียน 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมินผลการสอบโอเน็ต  
๒. สนับสนุนในเรื่องยานพาหนะในการเดินทางกับนักเรียน โรงเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
2. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์และจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมเพียงพอ 
3. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงมาช่วยงานสนับสนุนของโรงเรียน 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
เอกสารอ้างอิง 
                       

  - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
- ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของโรงเรียน    

  - ค าสั่งโรงเรียนที่  64/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  
            รวบรวมข้อมูล ประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
               ปีการศึกษา 2561 
  - ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
      ตรวจสอบ ทบทวน ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ 3  (รอบที่ผ่านมาของสมศ.) 
              1)  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ 3  ระดับการศึกษาปฐมวัย  - (ไม่มี) 

2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบท่ี 3  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.รอบที่ 3 

เมื่อวันที่ 7-9  เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 12  
ตัวบ่งชี้  รับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (องค์กรมหาชน) ตั้งแต่
วันที่  29  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 ซึ่งสรุปผลการประเมิน  โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ประถมศกึษา-มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.90 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.54 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝรู่้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.90 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น 10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 8.06 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
              และต้นสังกัด 

5.00 4.75 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศกึษา-มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อบกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐานและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง 
                การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 82.65 ดี 
 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษา 
   -ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                                                     ใช่                ไม่ใช่               
   -มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี                                   ใช่                ไม่ใช่ 
   -ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเรง่ด่วน                               ใช่                ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                  
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                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา  
 เนื่องจากสถานศึกษาไม่สามารถเลือกรับนักเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้ประกอบกับบุคลากร         
มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย  และขาดประสบการณ์ในดูแลนักเรียนประจ า  ครูมีภาระงานมาก  สอนหลายระดับชั้น  และ    
มีกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ที่ต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันในการจัดการศึกษา  ส่งผลให้ขาดความพร้อมในการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ที่น ามาใช้ในการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆได้ไม่ครบถ้วนซึ่งส่งผลกระทบไปถึงงานด้านการเรียน
การสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วย 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
ด้านต่าง ๆ ได้หลากหลาย จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและการมีรายได้ระหว่างเรียนให้นักเรียน  ได้เลือกเรียน
และท ากิจกรรม ตามความสนใจและ ความถนัด นักเรียนได้มีโอกาสเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ   
ท าให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป  
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
   การบริหารจัดการ ควรมีการสร้างความตระหนัก นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้กับบุคลากรทุกระดับ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการท างานให้เป็นระบบและการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศที่มีความพร้อมสะดวกในการ
น ามาใช้ในติดตาม  การตรวจสอบ เพ่ือพัฒนางานต่าง ๆ อย่างรอบด้าน  เพ่ือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
(จากประกาศ สพฐ. ฉบับลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

............................................. 
 

   โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคตรวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี      
จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนใน
ชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 ประกาศใช้  ณ วันที่   ๙   ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

(นายประชา  โชติรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
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ประกาศใช้มาตรฐาน  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   (ปรับเพิ่มเติมจากประกาศ) 
............................................................. 

 จากประกาศใช้มาตรฐาน สพฐ.   ๓ มาตรฐาน  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
๕) การมีทักษะการด ารงชีวิตในกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นส าหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
              ๕.๑) กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย 
              ๕.๒) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
              ๕.๓) กิจกรรมหลักโภชนาการ 
              ๕.๔) กิจกรรมหลักไตรรงค์ 
              ๕.๕) กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้น า 
              ๕.๖) กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
              ๕.๗) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น 
              ๕.๘) กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
..................................................................... 

 

 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี                  
มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่    ๙   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
          

 
 

(นายประชา  โชติรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



๔๗ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  
 (ปรับเพิ่มเติมจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) 

............................................................. 
 ตามประกาศใช้มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ ๓ มาตรฐาน  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  

 
 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
๕) การมีทักษะการด ารงชีวิตในกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นส าหรับโรงเรียนการศึกษา   
    สงเคราะห ์
              ๕.๑) กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย 
              ๕.๒) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
              ๕.๓) กิจกรรมหลักโภชนาการ 
              ๕.๔) กิจกรรมหลักไตรรงค์ 
              ๕.๕) กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้น า 
              ๕.๖) กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
              ๕.๗) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น 
              ๕.๘) กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ 

 

 
 



๔๘ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้        
      ในชวีิตประจ าวันได้  
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบรหิารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
      จัดการเรียนรู ้

 

 
 
ระดับคุณภาพ /เกณฑ์    ในการประเมินมาตรฐานในภาพรวม  มี  ๕  ระดับ  ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
   ๘๑  ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม       (พัฒนาอย่างต่อเนือง มีนวัตกรรม เป็น แบบอย่าง ) 

        ๗๑ - ๘๐ ๔  ดีเลิศ           (พัฒนาอย่างต่อเนือง/แนวโน้มดีขึ้น เพ่ิมข้ึน ) 
        ๖๑ - ๗๐ ๓  ดี                (บรรลุตามเป้าหมาย ) 
        ๕๑ - ๖๐ ๒ ปานกลาง       ( ส่วนใหญ่บรรลุตามเป้าหมาย ) 

   ต่ ากว่า ๕๐ ๑ ก าลังพัฒนา    ( ไม่บรรลุตามเป้าหมาย/บรรลุตามเป้าหมายน้อย ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
.............................................................                                                                                                

 จากประกาศใช้มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ๓ มาตรฐาน  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ดี 
๑) ความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร
และการคิด
ค านวณ 
 
 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ระดับชั้น ป.๑ มีผลการการประเมินความสามารถ 
      ด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ตามเกณฑ์การทดสอบ ของ สพฐ. 
๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๔๐ระดับชั้น ป.๓ มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
      ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ตามเกณฑ์การทดสอบของ สพฐ. 
๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
      ระดับ ๒ ขึ้นไป 
๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๔๐มีผลการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป  
      ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๑.๕ ผู้เรียนร้อยละ  ๒๐สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและแนะน าตัวเอง  
      สถานที่ และการสนทนาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม ตามระดับชั้น 
๑.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๒๐ใช้ภาษาไทยในการพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก     
      ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 
      ในแต่ละระดับชั้น 

ระดับ ดี 
 
 
 
 
 

๒) ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ สามารถสร้างชิ้นงาน / สร้างผลงาน / จากการท า 
      โครงงาน/การฝึกปฏิบัติจริง สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ 
      ท างาน การแสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา ตามศักยภาพของผู้เรียน 
      แตล่ะระดับ 
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
      และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ สามารถแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในการอยู่ 
      รว่มกันบนพื้นฐานความแตกต่างของศาสนา และวัฒนธรรมตาม 
      สถานการณ์ท่ีก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน     
      สื่อความ จากครูผู้สอนทุกคนทุกระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์     
      ที่สถานศึกษาก าหนด 

  ระดับ ดี 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

๓) ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑  - ๖ มีความรู้ ทักษะใน 
      การสร้างสื่อ/ ผลงาน/ชิน้งานประดิษฐ์  อธิบาย หลักการ แนวคิด ขั้นตอน 
      การท างาน ปัญหาอุปสรรค ของการ ท างานได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น/ภาคเรียน 

ระดับ ดี 
 
 
 



๕๐ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
๔) มีความ 
สามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ในระดับชั้น ม. ๑ – ม.๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
      ในรายวชิาคอมพิวเตอร์  ในระดับ ๒  ขึ้นไป 
๔.๓ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  -  ๖  มีผลการแข่งขันทักษะ 
      คอมพิวเตอร์ ในระดับเขตพ้ืนที่ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ อย่างน้อย    
      ๒ รายการต่อปี 
๔.๔ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐ มีผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร 
      แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านความสามารถใน การใช้เทคโนโลยีอยู่  
      ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๔.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถสื่อสารผ่านทาง 
      โปรแกรมสังคมออนไลน์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   

ระดับ ดี 
 
   
 
 
 
 
 

๕) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๕.๑ ผู้เรียนร้อยละ๖๒ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ภาษาไทย ระดับ ๒ ขึ้นไป 
๕.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๔๐ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      คณิตศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป 
๕.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      วิทยาศาสตร์ ระดับ ๒.๕  ขึ้นไป 
๕.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้      
      สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
๕.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้         
      สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ๒.๕  ขึ้นไป 
๕.๖ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
๕.๗ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้     
      ศิลปะ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป   
๕.๘ ผู้เรียนร้อยละ ๔๐ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ภาษาต่างประเทศ ระดับ  ๒ ขึน้ไป 

ระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖) ความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านงานอาชีพอย่างน้อย    
      ๑ อาชีพ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น   
๖.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  -  ๖  ที่เรียนรายวิชา 
      งานอาชีพ (เพ่ิมเติม) / กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ /กิจกรรมชุมนุม        
      มีความรู้ ทักษะ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ระดับ ดี 
 
    

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ระดับ ดี 
๑) การมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

๑.๑ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริม และ สนับสนุน 
      สถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 ๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน   
       /ชุมชนด้วยความเต็มใจ ตระหนักเกรงกลัว  และ ไม่แสดงพฤติกรรม             
      ที่ไม่พึงประสงค์ 

ระดับ ดี 
 
 
 
 



๕๑ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 ๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ด ารงชีวิตอย่างรอบคอบ  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความ 

      รับผิดชอบเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง     
      ของสังคม 
๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา        
      ต้ังแตร่ะดับ ดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

๒) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย 
 

๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐เข้ารว่มกิจกรรมวันส าคัญทางสถาบันชาติ วันส าคัญทาง 
      ศาสนา พระมหากษัตริย์ และงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น /ชุมชน 
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีมารยาทในการยิ้ม  ไหว้ ทักทายตามวัฒนธรรมไทย 
๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญ  
      พระบารม ีและ สวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียง 

ระดับ ดี 
 
 

๓) การยอมรับที่ 
จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น   
      ของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี 
๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน 
๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางสังคม ท้องถิ่น  
      ชุมชนและปรับตัวได้อย่างเหมะสมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ระดับ ดี 
 
 

๔) สุขภาวะทาง
ร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน   
      (กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข) 
๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐มีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์ (กรมพลศึกษา) 
๔.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐กล้าแสดงออก มีใจรักการแสดงในโอกาสต่าง ๆ และ 
      กล้าแสดงออกด้วยความเต็มใจและมีความสุข   
        

ระดับ ดี 
 
 

๕ ) การมีทักษะ
การด ารงชีวิตใน
กรอบสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น
ส าหรับโรงเรียน
การศึกษา
สงเคราะห์ 

๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย 
    ๕.๑.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้านการดูแล
ตนเอง  ที่ถูกสุขลักษณะและมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ระดับ ดี 
 

 

๕.๒ กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
    ๕.๒.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถออกก าลังกายอย่างถูกวิธีและปฏิบัติ
สม่ าเสมอ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีและการเจริญเติบโตตามวัยและผ่านการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การทดสอบ            
กรมพลศึกษา 

ระดับ ดี 
 

 

๕.๓ กิจกรรมหลักโภชนาการ 
    ๕.๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหารและมี
ทักษะพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม และผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้น
ไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 

ระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
๕.๔ กิจกรรมหลักไตรรงค์ 
   ๕.๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีระเบียบวินัย เข้าใจ มีจิตส านึกในการปฏิบัติตน 
ในสถาบันหลักของชาติ และผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดีขึ้นไป          
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ระดับ ดี 
 

 

๕.๕ กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้น า 
     ๕.๕.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี และตระหนักถึง
ความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขและผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดี  ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ระดับ ดี 
 

 

๕.๖ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
     ๕.๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตน มีส่วนร่วม และตระหนัก ในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและผ่านเกณฑ์การประเมิน      
ระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ระดับ ดี 
 

 

๕.๗ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น 
     ๕.๗.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ ประสบการณ์ เห็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ในการวางแผนปฏิบัติงานอาชีพเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพในท้องถิ่นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์      
ที่สถานศึกษาก าหนด 

ระดับ ดี 
 

 

๕.๘ กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ 
     ๕.๘.๑ ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีสนุทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือนันทนาการตาม
ความถนัด ความสนใจ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ระดับ ดี 
 

 
มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนด ชัดเจน  

๑. โรงเรียนมีเป้าหมาย จัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท  
     ในเขตพ้ืนที่บริการให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตาม 
     มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะในการด ารงชีวิต  
     ส่งเสริม/พัฒนา/ทักษะด้านงานอาชีพและกิจกรรมตามความ  
     สนใจหรือตามถนัด  ครูและบุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถ 
     ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม   
     ในการบริหารจัดการศึกษา 
๒.  มีวิสัยทัศน์ ภายในปี 2563 โรงเรียนจัดการศึกษาให้เด็ก 
     ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่บริการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามหลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูมืออาชีพ ภายใต้การ 
     บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 
 

ระดับ ดี 



๕๓ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
๓.  พันธกิจ ประกอบด้วย 
    ๓.๑ จัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่บริการทุกคน  
    ๓.๒ จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
          การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๓ ๓ ปลูกฝังให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด าเนินชีวิตตาม 
          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 
          และทักษะตามสมรรถนะและความสามารถและมีทักษะตาม 
          สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
          มีจรรยาบรรณ  
   ๓.๕  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม    
          ในการจัดการศึกษา 

๒.๒ มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

๑. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  
    บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามกระบวนการ PDCA  
๒. มีค่านิยมร่วมกันและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้   
    ในการบริหารจัดการ 
๓. จัดโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มงาน โดยแต่ละ 
    กลุ่มงานมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงานของกลุ่มงาน 
๔. มีระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน 
๕. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับ ดี 

๒.๓ ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑. มีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรทุก 3 ปี ให้สอดคล้อง 
    กับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายจากต้นสังกัดและ 
    ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
๒. ครุทุกคนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง 
    กับชีวิตประจ าวัน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย    
    ตามความสนใจและตามความถนัดของผู้เรียน 
๓. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนได้เรียน          
    จากการปฏิบัติจริงด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 

ระดับ ดี 

๒.๔ พัฒนาครู
และบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม       
    ให้ตรง/สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี 
๒. ครูทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)โดย     
    ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างน้อย คนละ 1 ชิ้น/ภาคเรียน 
๓. ครูมีร้อยละ ๑๐มีการพัฒนาวิทยฐานะตามเกณฑ์ท่ี กคศ.ก าหนด 
๔. ครูทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 
 

ระดับ ดี 



๕๔ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
๒.๕จัดสภาพ 
แวดล้อมทาง
กายภาพ และ 
สังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๑. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษและ 
    แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และแหล่ง 
    เรียนรู้ที่ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. สถานศึกษามีการจัดการดูแลความสะอาดภายในสถานศึกษา 
    อย่างเป็นระบบ 

ระดับ ดี 

๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ีอ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และ การจัดการ
เรียนรู้ 

๑. สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็น 
    รายบุคคลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ครบ 100 % 
๒. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร 
    จัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
๓. ครู บุคลากร และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้        
ในระดับมากข้ึนไป 

ระดับ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
๓.๑ จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 
และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

๑. ครูร้อยละ ๙๐จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด หลักสูตร 
    สถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ชีวิต  
    ประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
๒. ครูร้อยละ ๘๐จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม  
    / กรณีศึกษา / โครงงาน / สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน อย่างน้อย  
    ๑ เรื่อง/ปีการศึกษา 

ระดับ ดี 

๓.๒  ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๑. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมตามศักยภาพผู้เรียนแต่ละระดับ 
๒. ครูทุกคนจัดหา/จัดท า/พัฒนาสื่อ/ นวัตกรรม /วิธีการ ในการจัดการเรียน

การสอน อย่างน้อย ๑ ชิ้น  /ภาคเรียน ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
     การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

ระดับ ดี 

๓.๓ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

๑. ครูทุกคนและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางทางการปฏิบัติตน   
    และความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน 
๒. ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้  
    ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ มีวินัย ท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือกัน  
    และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๓. ร้อยละ ๘๐ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการต่าง ๆจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐มีความพึงพอใจต่อการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

ระดับ ดี 

 
 
 



๕๕ 
 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับ ดี 
๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีวิธีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที 
    หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียนแต่ละกลุ่มแต่ละระดับชั้น 
๒. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และน าผลมาพัฒนาให้ 
    ผู้เรียนได้เรียนรู้บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร   
    แต่ละกลุ่มแต่ละระดับชั้น 

ระดับ ดี 
 
 
 

๓.๕ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และใช้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจดัการเรียนรู้ 
 

๑. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนทั้งในกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้และระหว่างครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกัน อย่างน้อย ๑  
    ชั่วโมง/สัปดาห์  
๒.  ครุทุกคนจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงผลงานครูและนกัเรียนอย่าง 
     น้อย ๑ ครั้ง/ปี  
๓.  ครูมผีลงาน/สื่อ/นวัตกรรม น าเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด/ 
    ระดับภาค /ระดับชาติ อย่างน้อย ๒ ผลงานขึ้นไป/ปี 

ระดับ ดี 
 



๕๖ 
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่     ๖    สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

------------------------------------------------ 
 มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
  มาตรฐานที่   ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
                ๑.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่   ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่   ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

            ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
๓.๒  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

            ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ค าสั่ง  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
ที่   64 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ติดตาม  ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ประเมินคุณภาพภายใน 
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 

…………………………………. 
 

   ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนไทยและการศึกษาในอนาคตประกอบกับมัน
โยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ จึงต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542   แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.  2545 หมวด  9 
(3)ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดที่ส าคัญข้อหนึ่งคือ ให้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาโดยมาตร 31             
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน   เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา   ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธ ารณชน    
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ือรองรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว            
จึงแต่งตั้งบุคลากรต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561  ประกอบด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ      ประกอบด้วย 
 1.1 นายวิรัช กล้าหาญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา                   ประธานกรรมการ 
 1.2 นายประชา โชติรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน                               รองประธานกรรมการ 
 1.3 น.ส.นิษธยา ทองจันทร์ รอง ฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ            กรรมการ                                            

1.4 นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล รองฯกลุ่มบริหารงานทั่วไป            กรรมการ 
 1.5 นายมานะ จะตุรัส รองฯ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนด้อยโอกาส      กรรมการ                                              

1.6 นางฉัตรชนก ทิมธรรม รองฯ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และแผนงาน      กรรมการ 
 1.7 นางศรีกัญญา ช่วยเทศ รอง ฯกลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ     

1.8 นางนฤมล ขวัญแก้ว หัวหน้างานประกันคุณภาพ                    กรรมการและเลขานุการ
1.9 นายชไรนันต์ ประค า หัวหน้างานแผนงาน                            กรรมการและเลขานุการ
1.10 น.ส.ตรีลฎา สมบัติ ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน ในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ด าเนินงาน 
             เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดท ารายงานสรุปผลในแต่ละมาตรฐานในแต่ละด้าน    
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 ๒. คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และประเมินผลคุณภาพภายใน และรายงานผลการ 
ประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย  ตามมาตรฐาน ประกอบด้วย   
 2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
  มฐ.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
                    น.ส.นิษธยา      ทองจันทร์        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ        ประธานกรรมการ 
  ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
  ๑.นางวาสนา ชูช่อเกตุ ประธาน 
  ๒.นางจิราวรรณ วิริโยคุณ กรรมการ 
  ๓.น.ส.ไพระหงส์ มาป้อง กรรมการ 
  ๔.น.ส.ธัญชนก ปานโชติ กรรมการ 
   ๕.น.ส.ธาริณี         แสงทอง         เลขานุการนุการ 
   ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๑.นางสงบ   ภักด ี ประธาน 
  ๒.นายเตชินณ์   อินทบ ารุง กรรมการ 
  ๓.น.ส.ทิพมาศ   พร้อมพงศ์ กรรมการ 
  ๔.น.ส.สาลือมี มาเละ เลขานุการ 
  ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๑.นายภิญโญ ยลธรรม์ธรรม ประธาน 
  ๒.น.ส.สุกัญญา อุพัมมา กรรมการ 
  ๓.นายเสวก  แสงอาวุธ   เลขานุการ 
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑.นายนิรุตต์   เจริญพร ประธาน 
  ๒.นายก าพล   หล่อวิทยา กรรมการ 
  ๓.นางปุณณภา   ตะกรุตแก้ว   เลขานุการ 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.นางรัชนีกร   เรืองรุก ประธาน 
  ๒.น.ส.นิชนันท์   รวมธรรม กรรมการ 
  ๓.น.ส.นัยนา  เพ็งแก้ว         เลขานุการ 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ๑.น.ส.ทิพวรรณ  พรหมเกิดทอง ประธาน 
  ๒.น.ส.อุไรวรรณ   คุ้มกัน กรรมการ 
   ๓.น.ส.ลัดดาวัลย์  สุขดอนยวน เลขานุการ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  นายมานะ  จะตุรัส  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนด้อยโอกาส  ประธานกรรมการ 

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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  ๑.นางจุรีรัตน์  ชูขันธ์ ประธาน 
  ๒.นางกานต์สิริ   เซ่งบุญตั๋น กรรมการ 
  ๓.น.ส.วิลัยลักษณ์  วรรณทอง          กรรมการ 
   ๔.นายสิทธิพล   ไชยรัตน์ เลขานุการ 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
  ๑.นางสุพัสตรา  ผลินสุคนธ ์ ประธาน 
  ๒.น.ส.พรลภัส  กันทะวงค์   กรรมการ 
  ๓.น.ส.ปรุสรา   ส่งอินทร์      เลขานุการ 

๕) การมีทักษะการด ารงชีวิตในกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นส าหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
        ๕.๑) กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย 

  ๑.นางสายเพ็ญ   เชื้อจักร ประธาน 
  ๒.น.ส.จุฑามาศ  ทองพันธ์ กรรมการ 

  ๓.นางลักษ์ตวรรณ      ปานเพชร                   เลขานุการ 
        ๕.๒) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 

  ๑.นายมนเทียร   มรกต ประธาน 
  ๒.นายครรชิต  ปานศรีนุ่น กรรมการ 

  ๓.เรือเอกหญิงวันดี      ค าเอ่ียม            เลขานุการ 
 ๕.๓) กิจกรรมหลักโภชนาการ 
  ๑.นางวาสนา   ชูช่อเกตุ    ประธาน 
  ๒.นางนฤมล   มรกต กรรมการ 

  ๓.นางสุธาทิพย์          ด ารงเกียรติ        กรรมการ 
  ๔.น.ส.พรลภัส   กันทะวงค์ กรรมการ 
  ๕.นางนิรมล   จะตุรัส เลขานุการ 

 ๕.๔) กิจกรรมหลักไตรรงค์  
      ๕.๕) กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้น า 

  ๑.นางศรีสุดา   รอดเจริญ ประธาน 
  ๒.น.ส.ญดา  ปฐมนุพงศ์ กรรมการ 

  ๓.น.ส.เทวิกาญจน์       แสนดวงดี                   เลขานุการ 
       ๕.๖) กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  ๑.นายเสวก  แสงอาวุธ ประธาน 
  ๒.น.ส.ศิริพร  คชรินทร์ กรรมการ 

  ๓.นายวิทยา          บุญชู                        เลขานุการ 
      ๕.๗) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น 

  ๑.น.ส.ทิพวรรณ  พรหมเกิดทอง ประธาน 
  ๒.น.ส.อุไรวรรณ   คุ้มกัน กรรมการ 

  ๓.น.ส.ทัฑฏา          กลิ่นมาลี                     เลขานุการ 
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              ๕.๘) กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ 
  ๑.น.ส.สุพรรณี   เพียรจัด   ประธาน 
  ๒.นายสุพจน์    แน่นแผ่น กรรมการ 
  ๓.น.ส.พรรณิภา   ชูชื่น กรรมการ 

           ๔.น.ส.ณิชาพัชร          ศิลป์ชัย           เลขานุการ 
๒.๒ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ    
          นางฉัตรชนก   ทิมธรรม  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/แผนงาน   ประธานกรรมการ   

 ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๑.นายภิญโญ  ยลธรรม์ธรรม ประธาน 
  ๒.นางสุมาลี  แก้วค า กรรมการ 
  ๓.นางธธนา  จันทร์แก้ว             กรรมการ 

  ๔.นายชไรนันต์           ประค า                  เลขานุการ 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  ๑.น.ส.นิษธยา  ทองจันทร์ ประธาน 
  ๒.นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล กรรมการ 

  ๓.นายมานะ          จะตุรัส         กรรมการ  
  ๔.นางฉัตรชนก    ทิมธรรม กรรมการ  
  ๕.นางศรีกัญญา  ช่วยเทศ กรรมการ 

  ๖.นางนฤมล           ขวัญแก้ว         กรรมการ 
๗.น.ส.ตรีลฎา           สมบัติ               เลขานุการ 

    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุลุ่มเป้าหมาย 
  ๑.น.ส.นิษธยา  ทองจันทร์ ประธาน 
  ๒.นางรัชนีกร   เรืองรุก กรรมการ 
  ๓.นายเอกลักษณ์ แซ่ด่าน กรรมการ 

 ๔.น.ส.พรทิพย์  วงศ์สวัสดิ์                   เลขานุการ 
    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  ๑.นางศรีกัญญา   ช่วยเทศ ประธาน 
  ๒.นางพงศ์จิรา   บุญเพชร กรรมการ 
  ๓.นายนพรัตน์   ขวัญทอง เลขานุการ 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๑.นายรณยุทธ  จิรังนิมิตสกุล ประธาน 
  ๒.นายมานะ   จะตุรัส   กรรมการ 
  ๓.นายวิทยา    บุญชู กรรมการ 
 ๔.นายเสวก    แสงอาวุธ                   เลขานุการ 

   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  ๑.นายก าพล หล่อวิทยา ประธาน 
  ๒.น.ส.นัยนา  เพ็งแก้ว กรรมการ 
  ๓.นายธนากร  นรัตตะ กรรมการ 

 ๔.นายนิรุตต์   เจริญพร                  เลขานุการ 



๕ 

 

                                                                   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ( Self – Assessment Report : SAR )  
                                            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุาษฎรธ์านี  

 

2.๓ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         น.ส.นิษธยา  ทองจันทร์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                    ประธานกรรมการ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
  ๑.นางวรรณดี  ปานดี ประธาน 
  ๒.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ กรรมการ 
  ๓.น.ส.ทิพมาศ พร้อมพงศ์ เลขานุการ 

  ๓.๒ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๑.นางสุธาทิพย์  ด ารงเกียรติ ประธาน 
  ๒.น.ส.สุพัตรา  ลิมปิวัฒนางกูร กรรมการ 
  ๓.น.ส.ญดา  ปฐมนุพงศ์ กรรมการ 
  ๔.นายเอกลักษณ์  แซ่ด่าน เลขานุการ 

  ๓.๓ มีการบรหิารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก 
  ๑.นางสงบ  ภักด ี ประธาน 
  ๒.นางรัชนีกร  เรืองรุก กรรมการ 
  ๓.นางวรรณดี   ปานดี กรรมการ 
      ๔.นางศรีสุดา          รอดเจริญ                   เลขานุการ 

  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.นางอัญชลี  เพ็งเจริญ ประธาน 
  ๒.นางรัชนีกร  เรืองรุก กรรมการ 
  ๓.น.ส.นิชนันท์  รวมธรรม          เลขานุการ  

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ๑.นางนฤมล   ขวัญแก้ว ประธาน 
  ๒.นายชไรนันต์  ประค า กรรมการ 
  ๓.น.ส.ตรีลฎา  สมบัติ             เลขานุการ  
  มีหน้าที ่   สังเกต  สัมภาษณ์  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  บันทึกข้อมูล  วิเคราะห์  ประเมินผลการด าเนินงาน 
                โครงการ กิจกรรมต่าง ๆให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
                ของสถานศึกษาที่ก าหนดในแต่ละมาตรฐานแต่ละด้านและจัดท ารายงานผลการประเมินในมาตรฐาน 
                ที่รับผิดชอบ ในแบบบันทึก และน าเสนอผลการประเมินรายมาตรฐาน 
3.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  (SAR)  ประกอบด้วย  
 3.1 นายประชา โชติรัตน์          ผู้อ านวยการโรงเรียน                           ประธานกรรมการ 
        3.2 น.ส.นิษธยา       ทองจันทร์        รอง ฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ           กรรมการ  
 3.3 นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล     รองฯกลุ่มบริหารงานทั่วไป           กรรมการ 
 3.4 นายมานะ จะตุรัส            รองฯ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนฯ              กรรมการ                                               

3.5 นางฉัตรชนก ทิมธรรม          รองฯ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนฯ         กรรมการ 
 3.6 นางศรีกัญญา ช่วยเทศ           รอง ฯ  กลุ่มบริหารงานบุคคล           กรรมการ 
 3.7 นายชไรนันต์ ประค า หัวหน้างานแผนงาน/พัสดุและทรัพย์สิน         กรรมการ 
 3.8 นางรัชนีกร เรืองรุก หัวหน้างานวัดผล/โครงสร้างและหลักสูตร          กรรมการ   
 3.9 นายนพรัตน์ ขวัญทอง งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคลกรรมการ 
 3.10 น.ส.ทัฑฎา กลิ่นมาลี งานธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนฯ    กรรมการ 
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 3.11 น.ส.ไพระหงษ์ มาป้อง งานธุรการกลุ่มบริหารงานทั่วไป           กรรมการ 
 3.12 นางเทวิกาญจน์ แสนดวงด ี งานธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนฯ          กรรมการ 
 3.13 น.ส.ทิพมาศ พร้อมพงศ์ งานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           กรรมการ 
 3.14 น.ส.ณิชาพัชร ศิลป์ชัย งานเลขานุการผู้อ านวยการ           กรรมการ 
 3.15 นายนิรุตต ์ เจริญพร งานโปรแกรมระบบ SET            กรรมการ 
 3.16 นางปุณณภา ตะกรตุแก้ว งานวัดผล           กรรมการ 
 3.17 นางนฤมล ขวัญแก้ว หัวหน้างานประกันคุณภาพ             กรรมการและกรรมการ 
 3.18 นายเอกลักษณ์ แซ่ด่าน หัวหน้างานสารสนเทศ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.19 น.ส.ตรีลฎา สมบัติ ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่     ติดตามผลการประเมิน มาสรุป  และน าผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานแต่ละด้าน มาจัดท ารายงาน 
                ประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)  เพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
 

             ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
 

                       ทั้งนี้   ตั้งแต่    วันที่   4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
                        

                                   สั่ง   ณ วันที่    4   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
     
 

                   
 

             (นายประชา  โชติรตัน์) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
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ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ทบทวน ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

.......................................................................................... 

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙  (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่งคือ               
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับ ดูแล ทุกระดับและประเภทการศึกษา ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษา          
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์   จึงประกาศแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ทบทวน การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน   ดังต่อไปนี้ 
 ๑. นายประชา โชติรัตน ์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนิษธยา ทองจันทร์ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายวิรัช กล้าหาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. นางวรรณดี ปานดี กรรมการ 
 ๕. นางสงบ ภักด ี กรรมการ 
 ๖. นางสาวสุพรรณี เพียรจัด กรรมการ 
 ๗. นางนฤมล ขวัญแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางปุณณภา ตะกรุตแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  ด าเนินการ  ตรวจสอบ ทบทวน  ผลประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                เพ่ือรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

               ประกาศ  ณ วันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายประชา  โชติรัตน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
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