ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปรัชญาประจาโรงเรียน
ความรู้ดี มีวินัย มีน้าใจ พลานามัยสมบูรณ์

มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑
๔
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒
๔
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓
๔
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๔
๔
ดีเยี่ยม
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนที่
หลากหลาย เป็ นไปตามปั ญหาและความต้ องการพัฒนาตาม
สภาพของผู้ เรี ยน มี ก ารวางแผน ออกแบบกิ จ กรรมและ
ดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสว่ นร่ วม ใช้ ผลการประเมิน
และการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็ นฐานในการพัฒนา ตรวจสอบ
ผลการดาเนินงาน การปรับปรุ งแก้ ไขงานให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ครู จดั กระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ พัฒนา
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใช้ สื่อ การเรี ย นรู้ ติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อพัฒนาและแก้ ปัญหารายบุคคล โดยการ
วัดประเมินผลตามสภาพจริ ง สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในเป็ นระบบขัน้ ตอน จนเกิดคุณภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๖๑ โรงเรียนสวีวิทยาเป็นโรงเรียนชั้นดี มีคณ
ุ ธรรม
นาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล บนแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
รักการอ่าน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มารยาทดี มีสัมมาคารวะ
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรได้พัฒนาตนเองและจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
๑. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. นักเรียนมีความรู้ ความคิด ใฝ่รใู้ ฝ่เรียนและมีทักษะ
กระบวนการทางานอย่างเป็นระบบเต็มตามศักยภาพสู่
มาตรฐานสากล
๓. ครูมคี วามรูค้ ู่คุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และก้าวสู่
มาตรฐานสากล

โรงเรียนสวีวทิ ยา อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนสวีวิทยา ที่ตั้ง ๕๙๗ หมูท่ ี่ ๕ ตาบลนาโพธิ์
อาเภอสวี จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๓๐
โทร ๐๗๗๕๓๑๒๑๗ โทรสาร ๐๗๗๕๓๑๘๑๑
e-mail sawiwitaya@hotmail.com
website http://www.sawi.ac.th
เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรม
แข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔ - ๖

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน : นายสารวจ ถนอมศักดิ์
ผู้บริหาร
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รางวัล
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น
เหรียญทอง
ม.๑ - ๓
รองชนะเลิศอันดับ ๒
แข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ๓
เหรียญทอง
แข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔ - ๖

เหรียญทอง

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓

เหรียญทอง

แข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ๓

เหรียญทอง

แข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.๔ - ๖

เหรียญทอง

แข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น
ม.๔ - ๖
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔ - ๖
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ระดับชั้น ม.๑ - ๓

เหรียญทอง
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง

รางวัลอื่น ๆ ระดับชาติ หรือรางวัลเทียบเคียง

กิจกรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรม
ประเภท กลุ่มนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง
การเพิ่มขนาดผลสับปะรดโดยการตัดจุก

รางวัล
ชนะเลิศ
โล่เชิดชูเกียรติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ

ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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ภาษาอังกฤษ ๒๘.๘๕
๓๐.๑๖ ๓๐.๑๔ ๓๐.๔๕
คะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษา
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เฉลีย่ ระดับประเทศ

