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แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ประจ าปีงบประมาณ  2557 

ประวัติโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
************************************************************************************ 

ประวัติโดยสังเขป 
สร้างเม่ือ   17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 
ที่ตัง้  เลขที่ 68 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ต าบลวังตะก ูอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม 
โทรศัพท์  0-34 24-2967, 0-34 28-5041  (FAX) 0-34 25-1026   
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์  esanpt0056@yahoo.com 
Website:  http://www.swc.ac.th 
เนื้อที ่ 42 ไร่ 1 งาน 27.75 ตารางวา 
ประวัติ 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิม
ชื่อโรงเรียนมัธยมวัดใหม่มุสิการาม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2499 มีนายอุทัย ประภาพันธ์ ด ารง
ต าแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ.2511 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเมืองนครปฐม และได้เปลี่ยนเป็น “โรงเรียน 
ศรีวิชัยวิทยา” เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2517 ในสมัยนายถนอม ตระกรุดแก้ว เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

ปัจจุบันโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2555–2556 มีจ านวนห้องเรียน 66 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 36 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ห้องเรียน (12–12–12/10–10–10) นักเรียนรวม 
2,374 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) และมี ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ก. อาคารเรียน 

1. พ.ศ. 2514 อาคารเรียนแบบ 017 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 51 เมตร   
งบประมาณ  360,000 บาท 

2. พ.ศ.2518 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017    งบประมาณ      98,600  บาท 
3. พ.ศ.2519 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017    งบประมาณ      10,000  บาท 
4. พ.ศ. 2523 อาคารเรียนแบบ 318  18 ห้องเรียน   งบประมาณ  3,700,000  บาท 
5. พ.ศ. 2526 อาคารเรียนแบบ 318  18 ห้องเรียน   งบประมาณ  3,920,000  บาท 
6. พ.ศ. 2529,2531 อาคารเรียนพระราชคุณาภรณ์    งบบริจาค    1,700,000  บาท 
7. พ.ศ. 2531 อาคารเรียนแบบ 216ล.(ปรับปรุง29) งบประมาณ  4,540,000  บาท 
8. พ.ศ. 2533 อาคารเรียนแบบ 318/30   งบประมาณ  8,770,000  บาท 
9. พ.ศ. 2540 อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น  งบประมาณ 24,476,400  บาท 
 

mailto:esanpt0056@yahoo.com
http://www.swc.ac.th/


ห น้ า  |3 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ประจ าปีงบประมาณ  2557 

ข. อาคารประกอบ 
1. โรงฝึกงาน      2 หลัง 
2. โรงอาหาร      1 หลัง 

ค. ห้องน้ า – ห้องส้วม 
ห้องน้ า - ห้องส้วม      10 หลัง 

ง. บ้านพักคร ู
1. บ้านพักคร ู      10 หลัง 
2. บ้านพักนักการภารโรง     1 หลัง 

 
แผนผังโรงเรียน 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียนของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 12 208 197 405 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 12 223 148 371 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12 230 172 402 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 36 661 517 1,178 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 192 236 428 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 10 195 211 406 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 10 196 166 362 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 583 613 1,196 
รวมทั้งหมด 66 1,244 1,130 2,374 

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2556 
การจัดชั้นเรียน 

การจัดชั้นเรียนส าหรับปีการศึกษา 2556 – 2557 โรงเรียนจัดชั้นเรียน ดังนี้ 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  12 : 12 : 12 
 มีโครงสร้างแผนการเรียน ได้แก่  ม.1, ม.2 และ ม.3 
  กลุ่มการเรียนศิลปะ   (ห้อง 1) 

 กลุ่มการเรียนพลานามัย  (ห้อง 2) 
 กลุ่มการเรียนการงานอาชีพ  (ห้อง 3 – 8) 
 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์- ภาษาอังกฤษ  (ห้อง 9 – 12) 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 : 10 : 10 
 มีโครงสร้างแผนการเรียน  ได้แก่  ม.4, ม.5 และ ม.6 
  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์   (ห้อง 1 – 4) 
  กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ –  สังคมศึกษา – คอมพิวเตอร์  (ห้อง 5 – 6) 
  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน – คอมพิวเตอร์  (ห้อง 7) 
  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – คอมพิวเตอร์   (ห้อง 7 – 8) 
  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – คหกรรม – คอมพิวเตอร์  (ห้อง 9) 
  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ– เกษตรกรรม – คอมพิวเตอร์  (ห้อง 10) 
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ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2554 – 2556 
 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2554 
 

ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม

ทั้งสิ้น 

ห้อง 12 14 14 40 10 10 10 30 70 

นักเรียน 484 574 559 1,617 453 390 389 1,232 2,849 
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2554 

 
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 

 

ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม

ทั้งสิ้น 

ห้อง 12 12 14 38 10 10 10 30 68 

นักเรียน 398 440 521 1,359 453 389 368 1,210 2,569 
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2555 

 
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 

 

ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม

ทั้งสิ้น 

ห้อง 12 12 12 36 10 10 10 30 66 
นักเรียน 405 371 402 1,178 428 406 362 2,196 2,374 

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2556 
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การจัดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 - 2557 
 

ชั้น ม.1 จ านวน ชั้น ม.2 จ านวน ชั้น ม.3 จ านวน 

1/1 34 2/1 29 3/1 31 
1/2 33 2/2 30 3/2 32 

1/3 35 2/3 29 3/3 35 

1/4 32 2/4 31 3/4 30 
1/5 34 2/5 30 3/5 33 

1/6 32 2/6 31 3/6 31 

1/7 33 2/7 30 3/7 29 
1/8 32 2/8 29 3/8 32 

1/9 30 2/9 33 3/9 34 
1/10 30 2/10 32 3/10 38 

1/11 40 2/11 33 3/11 38 

1/12 40 2/12 34 3/12 39 
รวม = 12 405 12 371 12 402 

รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,178 

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2556 
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การจัดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 - 2557 
 

ชั้น ม.4 จ านวน ชั้น ม.5 จ านวน ชั้น ม.6 จ านวน 
4/1 43 5/1 44 6/1 41 

4/2 44 5/2 45 6/2 40 
4/3 45 5/3 41 6/3 41 

4/4 43 5/4 43 6/4 41 

4/5 43 5/5 43 6/5 38 
4/6 45 5/6 44 6/6 37 

4/7 44 5/7 38 6/7 33 

4/8 40 5/8 39 6/8 30 
4/9 41 5/9 36 6/9 37 

4/10 40 5/10 33 6/10 24 

รวม = 10 428 10 406 10 362 
รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,196 

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2556 
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อัตราก าลังบุคลากร ปีงบประมาณ 2557 
 

ต าแหน่ง จ านวน วิทยฐานะ 
ชาย หญิง รวม ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - 1 - - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2 2 4 - - - 4 - 4 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 5 10 15 1 4 2 8 - 15 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 3 12 15 1 4 2 8 - 15 
กลุ่มสาระฯภาษาไทย - 8 8 - 2 1 5 - 8 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 3 12 15 - 3 2 10 - 15 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 1 16 17 2 4 5 6 - 17 
กลุ่มสาระฯศิลปะ 3 3 6 - 1 - 5 - 6 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 10 24 34 1 2 7 24 - 34 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 5 4 9 1 - 1 7 - 9 
ลูกจ้างประจ า 7 1 8 - - - - - - 

ลูกจ้างชั่วคราวจ้างสอน (ไทย) 5 11 16 - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราวต่างชาติ - 5 5 - - - - - - 

ลูกจ้างชั่วคราวส านักงาน 1 9 10 - - - - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว 5 3 8 - - - - - - 
รวม 51 120 171 6 20 20 78 - 124 

    ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 
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ท าเนียบผู้บริหาร 
 

นายถนอม  ตะกรุดแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  
ตั้งแต่ พ.ศ.2517 – พ.ศ.2531 

ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  
ตั้งแต่ พ.ศ.2531 – พ.ศ.2537 

นายโอสถ  ทองม ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  
ตั้งแต่ พ.ศ.2537 – พ.ศ.2543 

นายประยูร  ศิริอรุณรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  
ตั้งแต่ พ.ศ.2543 – พ.ศ.2545 

นายชัยรัตน์  เผดิมรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
ตั้งแต่ พ.ศ.2545 – พ.ศ.2549 

นางทิพวรรณ  ยิ้มสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  
ตั้งแต่ พ.ศ.2549 – พ.ศ.2555 

ดร.จตุรงค์  อินทรรุ่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
ตั้งแต่ พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

รศ.ไพรัช  พันธุ์ชาตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
พระครูธรรมธรพรหมลิขิต   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
พระปลัดพลาธิป กตกุสโล   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์  กรรมการ 
นางกาญจนา  วังถนอมศักดิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
นายสงคราม  เสือกลิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
นางสุมาลย์  เกิดฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
นายบุญเชิด  ภูศร ี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
นายประพัฒน์  ริ้วทองชุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
นายจิระ   สุวรรณศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ชิ้นฮะง้อ  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
นายปิยะ  รอดบ าเรอ ผู้แทนครู   กรรมการ 
นายจรูญ  ดาราสม  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
นายธนวัฒน์  โชคเฉลิมวงศ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
นายมานพ  เปี่ยมคล้า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
นายจตุรงค ์  อินทรรุ่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
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โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนกิจการของโรงเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันได้ขออนุมัติ
ก่อตั้งเป็น “สมาคมผู้ปกครอง คร ูและศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา” เมื่อ พ.ศ.2533 เป็นต้นมา 

2. มูลนิธิศรีวิชัยเพื่อการศึกษาตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ.2532 เพ่ือพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
3. วัดวังตะกูและวัดใหม่ปิ่นเกลียว อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อนุเคราะห์ที่ดินในการ

ก่อสร้างโรงเรียน 
4. สโมสรโรตารี่นครปฐมอุปถัมภ์เครื่องท าน้ าเย็น ห้องปฏิบัติการทางภาษา เครื่องกรองน้ าดื่มรถยนต์  

และห้องโสตทัศนศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 
5. สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จัดสร้าง “ห้อง

คอมพิวเตอร์กาญจนาภิเษก” 
6. สโมสรโรตารี่นครปฐมร่วมกับสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดหารายได้เพ่ือปรับปรุง

ห้องปกครองและห้องโสตทัศนศึกษาเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา” 
7. สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาร่วมกับคณะครู อาจารย์ ลูกจ้างประจ าและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาร่วมกันจัดท า
บุญถวายผ้าป่าเพ่ือการศึกษาสร้างห้องโสตทัศนศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา 

8. องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องแนะแนว 
9. สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จัดสร้าง “ห้อง

คอมพิวเตอร์ 4” 
10. สโมสรโรตารีนครปฐม และสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาสนับสนุน

งบประมาณสร้างเครื่องกรองน้ า 
11. สมาคมผู้ปกครอง ครแูละศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
12. สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ า

นักเรียนชาย 2 หลัง 
13. สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาสนับสนุนงบประมาณสร้างหลังคาคลุม

ทางเดินกว้าง 2.30 เมตร สูง 2.70 เมตร และยาว 162 เมตร 
14. สมาคมผู้ปกครอง ครแูละศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโรงอาหาร 
15. องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนงบประมาณสร้างห้องศูนย์อัจฉริยภาพ (Resource 

Center) จ านวน 2 ห้อง 
16. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม

โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนพร้อมติดตั้งขนาดห้องเรียนส าหรับนักเรียน 40 คน 
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17. บริษัททีโอทีจ ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน 5 ชุด 

18. ครอบครัวแย้มจั่นบริจาคพระพุทธรูปจ านวน 1 องค์ และจัดประดิษฐานที่บริเวณลานธรรม          
ที่จัดสร้างโดยเงินรางวัลโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

19. สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารและจัดเรียงเอกสารจ านวน 1 เครื่อง  

20. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจ านวน 7 ชุด 
21. สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อและ

ติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร ์
22. สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ

เครือข่ายไร้สาย (Wiless) จ านวน 10 จุด 
23. สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อและ

ติดตั้งกล้องวงจรปิดจ านวน 24 เครื่อง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา รอบสาม 
 

 คณะผู้ประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อ
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 โดยคณะผู้ประเมินซึ่งสังกัดหน่วยประเมิน หจก. ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีรายนามดังนี ้

1. นายชัยวัสน์ จารุภัทร์สถาน  หัวหน้าคณะผู้ประเมิน 
2. นางชนานาถ จตุรานนท์  ผู้ประเมิน 
3. ดร.เตือนจิตต์ จิตต์อารี   ผู้ประเมิน 
4. นางปทิตตา นามะศิริ   ผู้ประเมิน 
5. นางภรณี ศีลพิพัฒน์  ผู้ประเมิน 

 ซึ่งการประเมินจะประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่ม             
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามรายมาตรฐานดังต่อไปนี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน     
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.49 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.43 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.41 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.17 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 7.31 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

               นักเรียนเป็นส าคัญ 
10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

               สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 

               โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
5.00 4.65 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  

               พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 

                เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 

                ของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 

                มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ 

                ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 

                การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 82.46 ด ี
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สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาโดยรวม  

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  

 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้คะแนนค่าเฉลี่ย O - NET ปีการศึกษา 2553 – 2555 

วิชา 
ผลการทดสอบ O - NET ของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 ปีการศึกษา  2555 

ภาษาไทย 41.43 43.45 53.24 

คณิตศาสตร์ 21.28 28.19 25.74 
วิทยาศาสตร์ 26.23 27.90 31.68 

สังคมศึกษา 40.22 38.24 44.92 

สุขศึกษาฯ 68.64 48.47 56.29 
ศิลปะ 28.02 40.63 42.24 

การงานอาชีพฯ 45.42 44.80 46.82 

ภาษาต่างประเทศ 11.97 26.39 26.60 

 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้คะแนนค่าเฉลี่ย O - NET ปีการศึกษา 2553 - 2555 

วิชา 
ผลการทดสอบ  O - NET ของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 ปีการศึกษา  2555 

ภาษาไทย 39.00 39.47 43.50 

คณิตศาสตร์ 10.86 19.34 19.37 
วิทยาศาสตร์ 29.50 26.11 28.91 

สังคมศึกษา 43.20 30.94 34.69 

สุขศึกษาฯ 60.38 53.66 52.67 
ศิลปะ 31.16 27.10 32.75 

การงานอาชีพฯ 43.50 50.11 44.38 
ภาษาต่างประเทศ 15.51 18.27 19.07 

ที่มา  : งานวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีวิชัยวทิยา 


