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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน  ศิลาทองพิทยาสรรค์    ที่อยู่   บ้านหนองทองหลาง   ต าบลหนองหิน   อ าเภอเมืองยโสธร   
        จังหวัดยโสธร  35000     
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  โทรศัพท์ ๐๔๕  ๗๕๖๖๐๒    
        โทรสาร ๐๔๕  ๗๕๖๖๐๒ 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  229  คน   จ าแนกเป็น  ระดับชั้น ม.ต้น 149 คน และระดับชั้น ม.ปลาย 80 คน 
ชื่อ – สกุล  ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ๑) นายอุทัย สุภาพัฒน์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๒) นางสาวมยุรี มีแก้ว   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๓) นายสุริยันต์ แก้วพวง   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 4) นางเกียรติสุดา สุดชาฎา   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 5) นางสาวกนกวรรณ แสนสาย  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 6) นางสาวภคพร  ผงทอง   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 จ านวนบุคลากร(ข้อมูล  ณ  วันที่  31  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3) 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 1 15 1 3 1 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
  
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖2  รวม  229  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖3) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
 

จ านวนห้อง  2 2 2 1 1 1 9 
เพศ ชาย 27 23 28 11 8 17 114 

หญิง 25 24 22 9 20 15 115 
รวม  52 47 50 20 28 32 229 

เฉลี่ยต่อห้อง  26 24 25 20 28 32  
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

๑. มาตรฐานการศึกษา   
  

ตามระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับ  ๑ POOR (ก าลังพัฒนา) 
      ระดับ  ๒ FAIR  (ปานกลาง) 
      ระดับ  ๓ GOOD (ดี) 
      ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 
      ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) 
๒. หลักฐานสนับสนุน 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :   ระดับ  4 GREAT (ดีเลิศ) 
  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านและเขียนได้คล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น   สื่อสาร
ภาษาไทยได้ดี   สื่อสารภาษาอังกฤษได้  และการคิดค านวณได้คล่องผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด   
สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได้ดี  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมและปลอดภัย   มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนระดับโรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเพ่ิมข้ึน มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เฉลี่ย
คุณภาพต้องปรับปรุงแต่มีพัฒนาการเพ่ิมสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2561  นอกจากนี้   พบว่าผู้เรียนมีความรู้  
ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  มีความรู้  ทักษะในการท างาน ประกอบอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย  นักเรียนมีทักษะอาชีพ  1 คน 1 อาชีพ  ท าให้มีกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์   
และนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะสร้างนวัตกรรมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  และการ
ท าโครงงานเป็นชิ้นงานในรายวิชาต่างๆ   โดยพบว่านักเรียนบางส่วนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
 นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 69 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ณ  จังหวัดยโสธร  ระหว่างวันที่ ๑8 – ๒0  กันยายน 256๒ สรุปรางวัลที่ได้รับดังนี้ 
1) เหรียญทอง  2๕ เหรียญ 2) เหรียญเงิน  ๑๖ เหรียญ 3) เหรียญทองแดง  ๗ เหรียญ 4)เข้าร่วม  2 
เหรียญ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวิดีโดสั้น จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  และรางวัลชมเชย ยุวชนประกันภัย
ดีเด่น ประเภทเพลง จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
จากการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 6๙ ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ  จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง
วันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม  256๒ สรุปรางวัลที่ได้รับดังนี้  1) เหรียญทอง  ๑ เหรียญ จากการแข่งขันการการ
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แข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวโหวตระดับชั้น ม.๔-ม.๖  2) เหรียญเงิน  1 เหรียญ  จากการประกวดการ
แปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 
 จากผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนข้างต้น   เนื่องด้วยสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  โดยจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร   ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  อาทิ  
การระดมสมอง  การเรียนรู้ด้วยโครงงาน   การสรุปองค์ความรู้ด้วย mind mapping   แบบร่วมมือกันเรียนรู้  
แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก   จัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา  เป็นต้น 
 ส่งเสริมให้นักเรียนยังได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการโดยการเข้าร่วมกิจกรรม   ประชุม/อบรม   หรือ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทาง online  เรียนรู้ผ่านสื่อ/เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้   เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงโดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็น
ต้น  และส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกในการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้  การสืบค้นข้อมูล 
การบูรณาการความรู้กับการใช้ทักษะชีวิตจริง  เช่น  กิจกรรมชุมนุม   การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องอาเซียน  ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ  ห้องเรียนประชารัฐ  ฯลฯ   
 จัดให้การวัดและประเมินผลเป็นแบบบูรณาการตามสภาพจริง  จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาในภาพรวมอยู่เสมอ  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 
 และสถานศึกษาได้จัดท าแผนงาน/โครงการ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น 
     1) โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพวิถีพอเพียง  พบว่า  สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด   และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
     2) โครงการพัฒนากิจกรรมการสอนโดยสะเต็มศึกษา  สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด   และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
     4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
     5) โครงการ ICT เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด   และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
     6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่อง  เขียนไม่คล่อง   สามารถ
ด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
      7) งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ 1)การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนของผู้เรียนของแต่ละระดับชั้นให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น   2) การพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ  3) การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาข้อมูลความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
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๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด ผู้ เรียนทุกคนมีความภูมิใจในภาษาไทย  สินค้าไทยและภูมิปัญญาไทย  กิ ริยามารยาทไทย  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทย  และวิถีชีวิตไทย ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่อง  วงดนตรีโปงลางและวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน  ผู้เรียนทุกคน
แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจแสดงมารยาทที่เหมาะสมตาม
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททาง
วัฒนธรรมและสังคม  มีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัย  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง 
ข่มเหง รังแกได้ดี  มีจิตสาธารณะ   นักเรียนทุกคนเข้าค่ายคุณธรรม   เข้าร่วมโครงการสภาเพ่ือนพ้องชวนพ่ี
น้องเข้าวัด  ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีงาม  ไหว้สวย  มีจิตอาสา  ช่วยงานโรงเรียน  วัดและชุมชนอย่างต่อเนื่ อง  มี
ความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวกมลชนก  เวฬุวนารักษ์  เป็นแบบอย่างที่ได้ด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓  จังหวัดยโสธร  จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  และนายนพดล  ศรีมันตะ  เป็น
แบบอย่างที่ได้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓  จังหวัดยโสธร  จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรและโรงเรียนมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  มีเหตุการณ์ทะเลาวิวาทของนักเรียนเพียง 1 - 2  ครั้งต่อภาคเรียน   ทั้งนี้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา (Best Practices) คือ โครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา  และโครงการสภาเพ่ือนพ้องชวนพี่น้องเข้าวัด 
 จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น  เนื่องด้วยสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ  เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  ให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เน้นพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน   ตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ ได้แก่ 
โครงการธนาคารขยะโรงเรียน  โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจ  โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  เป็นต้น  นอกจากนี้  สถานศึกษายังมีกระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  อาทิเช่น  1) จัดค่ายคุณธรรมให้นักเรียนทุกระดับ  เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้  นักเรียนทุกคน  2) จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามครอบคลุมด้าน  ความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  โดยนักเรียนเป็น
ผู้ด าเนินกิจกรรม  3) จัดกิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ  เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์
แข็งแรง  4) จัดกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอทุกเดือน  เช่น  กิจกรรมสภาชวนพ่ี เพ่ือนผอง
น้องเข้าวัด  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  กิจกรรมออกโรงทาน  ฯลฯ  5) สถานศึกษามีระบบการแนะแนว  
และการดูแลสุขภาวะทางจิตอย่างทั่วถึงนักเรียนทุกคน  6) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน  ด าเนิน
โครงการธนาคารขยะเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม   7) เชิญ
ปราชญ์ชาวบ้านและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ผู้เรียน  เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าชื่น
ชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย   ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  8)  ร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชนต าบลหนอง
หินในการให้ความรู้   ด้านวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
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 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ  การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และบ ารุงรักษา สาธารณสมบัติด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดี สาธารณชน
ให้การยอมรับ และแนะน า ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์ หรือท ากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ระดับ  5  EXCELLENT  (ยอดเยี่ยม) 
 สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของ
สถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติไว้อย่างชัดเจน  และเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน  บรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  กล่าวคือ  ใช้
รูปแบบ PDCA และ โรงเรียนประชารัฐ ในการบริหารจัดการ  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ตามโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างชัดเจน  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพที่ใช้ในการบริหารจัดการ  มีการรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก สมศ รอบสี่เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 มีระบบควบคุม
ภายใน  มีระบบสารสนเทศของโรงเรียนครบทั้ง 4 กลุ่มงาน ทันต่อเหตุการณ์  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานครบองค์ประกอบ  และเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทอย่างเข้มแข็งอย่างสม่ าเสมอ  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบล  และภาคีเครือข่ายให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง   สถานศึกษามีหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน  ที่เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตประจ าวัน  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย   อาทิเช่น   กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้คู่มือ
วิธีการวัดและประเมินผล   การนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรทวิศึกษา  กิจกรรมชุมนุม  โครงการสภาเพ่ือนพ้องชวนพ่ีน้องเข้าวัด  กิจกรรมชุมนุมวงดนตรี
ลูกทุ่งและวงดนตรีโปงลาง  กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ  กิจกรรมอาเซียนศึกษา  ฯลฯ  ซึ่งกิจกรรมที่กล่าว
มาข้างต้นสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาได้นับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง  ครูและบุคลากรจัดท าผลงานเพ่ือ
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทันต่อเวลา  คิดเป็นร้อยละ  85  ครูและ
บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม  PLC ภายในหน่วยงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ครูและบุคลากรได้เข้าร่วม
การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน/ประชุม  เพ่ือพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญอย่างน้อยภาคเรียนละ 
20 ชั่วโมง   คิดเป็นร้อยละ 100  ครูและบุคลากรบางส่วนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  เช่น  OBEC AWARD ใน
ระดับเขตพ้ืนที่   ระดับภาค  และระดับประเทศ 
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในที่สะอาด   ร่มรื่น   สวยงาม  มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมี
คุณภาพ   มีป้ายนิเทศให้ความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้รอบบริเวณ  มีห้องเรียนประชารัฐ   ห้องสวนพฤกษศาสตร์   
สวนเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นฐานการเรียนรู้   เป็นต้น  นอกจากนี้ยังเป็นลานกีฬาเพ่ือให้บริการชุมชน    
สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนล้อมรอบด้วยวัดซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้ งภายในและ
ภายนอกจังหวัดยโสธร  ชุมชนที่มีอาชีพเสริมจากการท าไร่นาคือการท าหมอนเพ่ือการส่งออกจ าหน่าย   การ
แกะสลักไม้   หมอยาสมุนไพร  ซึ่งเป็นฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน  และมีแหล่งท่องเที่ยว  คือ  
กุดกะเหลิบ  ฟาร์มแพะ ซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  โดยพบว่า  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน ครบทั้ง  4 
กลุ่มบริหารงาน    มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนประชารัฐ  
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และบางบริเวณของสถานศึกษา  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เช่น  กลุ่มบริหารวิชาการ ใช้ระบบ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC , SGS, CCT  กลุ่มบริหารทั่วไป ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลยาเสพติด NISSPA   กลุ่ม
บริหารบุคคล ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล EMIS  กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC โปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศส านักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย 
SESA และระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม SET มีคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทุกปีการศึกษา  มีการใช้แอพพิเคชันไลน์ และเฟสบุ๊ก ในการจัดเก็บ เผยแพร่และสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร มี
การบริการให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร   
 จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น   เนื่องด้วยสถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกขององค์กรโดยเทคนิค SWOT  ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ ของสถานศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ และ  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 อย่างชัดเจน  เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกปีการศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทโรงเรียน  หน่วยงานต้นสังกัด  และนโยบายของรัฐ  ใช้รูปแบบ PDCA และ โรงเรียนประชารัฐ ในการ
บริหารจัดการ   การก าหนดผู้รับผิดชอบ ตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน  จัดระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนให้ครบทั้ง 4 กลุ่มงาน  จัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบองค์ประกอบ  และ
เสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทอย่างเข้มแข็งอย่างสม่ าเสมอ 
ด าเนินการเผยแพร่ผลการบริการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  ด าเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการบริหารจัดการ   ด าเนินการและพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา   อย่างเกิดประสิทธิภาพ ก าหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับ  นิเทศ 
ติดตามการปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล  ระดับสถานศึกษา  และระดับหน่วยงานต้นสังกัด  ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  สถานศึกษาจัดท าแผนงานและด าเนินการ
ตามแผนงานที่สนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง   ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   จัดท าแผนงานและด าเนินการตามแผนงานยกระดับ
วิชาชีพคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนให้สูงขึ้น  จัดท าแผนงานและด าเนินการตามแผนงานในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และสวยงามอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มอบหมายให้นักเรียนและครูมีการลงพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบในเวลา07.30 น – 08.20 น. จัดโครงการต่างๆ 
ที่ช่วยขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการขยะทองค า โครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร    
ด าเนินการของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุด
โทรมจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง  จัดท าแผนงานโครงการในการพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่  1)กลุ่มบริหารวิชาการ ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC, SGS, 
CCT,โปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศส านักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA,ระบบบริหารจัดการข้อมูล
โรงเรียนเรียนรวม SET  2)กลุ่มบริหารทั่วไป ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลยาเสพติด NISSPA  3) กลุ่มบริหารบุคคล 
ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล EMIS  4) กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ที่ควบคุมการท างานทุกฝ่ายภายในองค์กร  พร้อมด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมใน
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การพัฒนาระบบสารสนเทศทุกปีการศึกษาจัดให้มีการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ และเฟสบุ๊ค ในการจัดเก็บ เผยแพร่
และสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร  ด าเนินการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ  1) การจัดท าแผนสรรหาบุคลากร  เพ่ือรองรับการ
โยกย้ายบุคลากรที่อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  2) การพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน   เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนในการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ในยุคการศึกษาไทย 4.0  และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้สะดวกและทันต่อเวลาเพ่ิมมากขึ้น  ก3) การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลที่ทันสมัย  ทัน
เหตุการณ์  สามารถให้บริการอย่างทันท่วงที  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 
 
 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  เช่นรูปแบบ  Active  learning   รูปแบบสะเต็มศึกษา    และเชื่อมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  เช่น  ประชาคมอาเซียน  การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  งานสวนพฤกษศาสตร์  โครงการขยะทองค า  ค่านิยม 12 ประการ  โรงเรียนวิถีพุทธ  
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต  ครูทุกคนใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   มีการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพ่ิมข้ึนเพือ่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้ครูยัง
จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น ห้องเรียนประชารัฐ   การเข้าร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน  ด าเนินโครงการธนาคารขยะเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  ศูนย์  ICT ชุมชน  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   ด้วยการสอนซ่อมเสริม  การน าเกมทางการศึกษามาแก้ปัญหา  การท า
แผนผังความคิด   การแก้ปัญหาด้วยแบบฝึกทักษะ  เป็นต้น   ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  และพบว่า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง
ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
โดยพิจารณาจาก แบบประเมินตนเอง SDQ  มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น  เช่น  การลงเขตพ้ืนที่ การจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน ท าให้
ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่มีบรรยากาศในเชิงวิชาการ  การจัดมุมความรู้ตามจุดต่างๆ ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  การท าสวนจริยธรรม  สวนพฤกษศาสตร์  เป็นต้น  และโรงเรียนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ทั้งในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้   กลุ่ม
บริหารงานและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  มี
การรายงานผลการด าเนินงานที่ดี (Best  Practice) ของบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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จากการด าเนินการด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท าให้มีครูได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “เพชร สพม.28” ประจ าปีการศึกษา 2562  เนื่องในงานวันครูประจ าปี 2563  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา (Best 
Practices) คือ การด าเนินงานกิจกรรม PLC เพ่ือให้ครูและบุคลากร มีการพัฒนาทางวิชาชีพ 
 จากผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนข้างต้น   เนื่องด้วยสถานศึกษาก าหนดให้ครูทุกคนใช้รูปแบบ PDCA ในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   
กล่าวคือ  1) วางแผนออกแบบ (P :Pian )  ก าหนดให้ครูทุกคนวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้กิจกรรม
ที่ออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ครูออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เช่น
รูปแบบ  Active  learning   รูปแบบสะเต็มศึกษา และเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้าน
ต่างๆ  เช่น  ประชาคมอาเซียน  การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  งานสวน
พฤกษศาสตร์  โครงการขยะทองค า  ค่านิยม 12 ประการ  โรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติด และครูออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น  โดยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนดไว้  2) การจัดการเรียนรู้ (D : Do ) ลงมือปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้   กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรมการวัดและประเมินผลตามที่ออกแบบไว้  สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้เป็น
บรรยากาศเรียนรู้อย่างมีความรู้สุข   เรียนรู้ปฏิบัติจริงที่หลากหลาย  แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน  เรียนรู้แบบ
องค์รวม (บูรณาการ)  หรือเรียนรู้วิธีการของตนเอง 3) การตรวจสอบคุณภาพ (C : Check ) ครูทุกคน
ด าเนินการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยตรวจสอบให้ครบทั้ง  3 ด้าน  ได้แก่  
ความรู้ความสามารถ (K)   ทักษะ/กระบวนการ (P)  และคุณลักษณะ (A)  ตลอดจนสมรรถนะที่ส าคัญของ
ผู้เรียน  ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน 3 ช่วงเวลา  ได้แก่  ก่อนเรียน   ระหว่างเรียน   และหลังเรียน  
วิเคราะห์ผล  ค้นหาความจริง  พร้อมอิงเป้าหมาย   และรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ  4) การพัฒนาปรับปรุง
ศักยภาพ (A : Act)  ครูทุกคนวิเคราะห์ผลการลงมือปฏิบัติตามแผนการสอน  กระบวนการสอน   
กระบวนการวัดประเมินผล    การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้น าผลการวิเคราะห์สู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
สอนซ่อมเสริม   การวิจัยในชั้นเรียน   การปรับปรุงแผนจัดการเรียนรู้   การรายงานผลการจัดการเรียนรู้  การ
ปรับปรุงหลักสูตร   และการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้  เมื่อสิ้นภาคเรียน  จัดให้ครูทุกคนด าเนินการ  
ประเมินมาตรฐานการสอนของตนเอง  ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียน   ประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน  ประเมินมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ  ประเมินมาตรฐานหลักสูตร
สถานศึกษา  สรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  สรุปร่องรอยหลักฐานการท างานที่ชัดเจน  
ประเมินวิทยฐานะตามสภาพจริง 
 ก าหนดให้ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้  1) การวางแผน (P=Planning)  ด าเนินการออกแบบและวางแผนการบริหารจัด
การศึกษาด้านแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  2) การวิเคราะห์(A=Analysis) ด าเนินการ
วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม กับวัยของผู้เรียน และ
สอดคล้องระหว่างหลักสูตรกับแหล่งเรียนรู้  3) การจัดการเรียนการสอน (I=Instructional) เป็นกระบวนการ
จัดกิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   หรือท้องถิ่นท่ีเหมาะสม เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
4) การให้บริการ (S= Service)เป็นการจัดการที่ก่อให้เกิดรากฐานการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   หรือท้องถิ่น  เพ่ือการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน  5) การเชื่อมโยงความรู้สู่สากล (L=linked to 
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global) เป็นการสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลก  6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้(D=Development) เป็น
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   หรือท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  7) ประเมินผลและเผยแพร่  (A= Asses and spreads) เป็นการรวบ
ยอดประมวลบทบาทของผู้เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
หรือท้องถิ่น  ผลที่เกิดขึ้น  แล้วจัดท ารายงานสู่สาธารณชนทราบ นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมคณะครูและ
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามวิชาชีพหรือการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาด้านวิชาชีพ  แล้วน าความรู้
ที่ได้มาพัฒนาสื่อ การเรียนรู้  ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์  สิ่งประดิษฐ์   หรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้าสู่ห้องเรียน   แล้ว
น าสู่การขยายผลในกิจกรรม  PLC    
 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ก าหนดให้ครูทุกคน  ใช้หลักการบริหารจัดการห้องเรียนที่เปรียบ
ตนเองคือพ่อครูแม่ครู  นักเรียนทุกคนเป็นลูก   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนด
เนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  มี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น  
การลงเขตพ้ืนที่ การจัดป้ายนิเทศบอร์ดห้องเรียน  ครูทุกคนจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   กล่าวคือ  
บริเวณสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งได้แก่  อาคารเรียนห้องเรียน  บรรยากาศโดยรอบสะอาด
สวยงามมีระเบียบปลอดภัยและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น  การจัดโต๊ะเก้าอ้ี  การจัดมุมวิชาการ
ต่างๆความเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน   และนักเรียนกับนักเรียน  รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นต่างๆซึ่งเป็นสภาพที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียน   ท าให้นักเรียนสบายใจมีความสุขส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ด าเนินการสอนอย่างเป็นระบบ   กล่าวคือ  จัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัย
กระบวนการและผลผลิตซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 4 ประการคือ  1) มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน  
2) มีความสามารถในการประยุกต์ หลักจิตวิทยาเพ่ือการเรียนการสอน  3) มีความสามารถในการปรับตัว ให้
เข้ากับสถานการณ์ใหม่  4) มีเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน  จัดกิจกรรมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ   กล่าวคือ  จัด
กิจกรรมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ โดยผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมุ่งพัฒนาความเจริญทุกด้านให้แก่
ผู้เรียนให้นักเรียนได้แสดงออกได้มีส่วนร่วมฝึกฝน  วิธีการแสวงหาความรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองและจัดให้
มีความสนุกสนานตลอดจนจัดให้เหมาะสมกับวัยความสามารถของผู้เรียน  การสร้างวินัยในห้องเรียน  
กล่าวคือ  ยึดถือเอาความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียนการที่ให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนรู้จักปกครอง
ตนเอง  การกระท าตามระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆอันเกิดจากความสมัครใจของผู้ปฏิบัติโดยที่มองเห็นว่ามี
คุณค่าและการปฏิบัติดังกล่าวจะท าให้เกิดความเรียบร้อยและความเสมอภาคแก่สมาชิกทุกคน  ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  กล่าวคือ  บุคคลที่มีความแตกต่างกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือความสามารถใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับเชาวน์ปัญญา  ความสนใจยุทธวิธีในการเรียนพ้ืนฐานความรู้เดิมทักษะในการรับรู้
รูปแบบการเรียนรู้ความสามารถในการจ า  แรงจูงใจทัศนคติ  สิ่งแวดล้อมทางสังคม  และการเสริมแรงด้วยการ
ให้ความสนใจค าชมเชยหรือแลกเปลี่ยนกิจกรรมแสดงการยอมรับเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถโดย
ใช้กิจกรรมให้  สัมพันธ์สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน 
 ก าหนดให้ครูทุกคนด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนตามขั้นตอนดังนี้ 1) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  แล้วจัดท ารายงานผลการประเมินสมรรถนะด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียนในแต่ละรายวิขา  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในทุกรายวิชา  แบบ
ประเมินการสอนของตนเองของครูผู้สอน 2)ก าหนดขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติของรายวิชา  ศักยภาพ
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การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน   โดยต้องมีการประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังเรียน  เมื่อเสร็จ
สิ้นกิจกรรมการเรียนรู้แล้วให้ด าเนินการประมวลการจัดการเรียนรู้ที่ระบุขั้นตอนการประเมินนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ  และแบบประเมินการจัดการเรียนรู้ของตนเองของครูผู้สอน  3) ให้ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนรู้  4) นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  5) ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ด้วยการ
สอนซ่อมเสริม  การน าเกมทางการศึกษามาแก้ปัญหา  การท าแผนผังความคิด   การแก้ปัญหาด้วยแบบฝึก
ทักษะ  เป็นต้น 
 จัดกิจกรรมหรือสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แก่ครูทุกคน  จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ทั้งในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้สัปดาห์ละ 
๒ ชั่วโมง   กลุ่มบริหารงาน สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง  และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง 
ใช้กระบวนการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงาน  และระดับโรงเรียน  เป็นอีก
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และใช้
กระบวนการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงาน  และระดับโรงเรียน  เป็นอีกช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ  1) ครูไม่ครบชั้น  สอนตรงตามวิชาเอก  และ
บางส่วนต้องช่วยสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน  2) แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่น ามาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ  3) ครูบางส่วนควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันที เพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  4.) ครูบางส่วนยังขาดการรายงานการใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
  
1. แผนพัฒนาล าดับที่  1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สูงข้ึน 
 1) จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามกรอบการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และการทดสอบ 
PISA 
 2) จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สอดคล้องกับการศึกษา
ไทย 4.0 
 3) จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านความรู้  และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   
 4) จัดท าแผนแกป้ัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน 
 5) จัดท าแผนยกระดับสู่ความเป็นเลิศทางความรู้   
 6) พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 
 7) จัดท าแผนส่งเสริมการอ่าน  การเขียน  และการคิดค านวณ 
 8) จัดท าแผนส่งเสริมการสื่อสารสองภาษา 
 9) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนๆ  หรือสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น  พัฒนาการ
เรียนการสอน  STEM  , Active  learning  หรือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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2. แผนพัฒนาล าดับที่ 2  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1) จัดท าแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ สะเต็มศึกษา (STEM) / Active  Learning/  
Project  base 
 2) จัดท าแผนยกระดับสู่ความเป็นเลิศทางการสร้างนวัตกรรม และทักษะอาชีพ 
 3) ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดหา/สร้างหรือพัฒนาสื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  
สร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะอาชีพ 
 4) สร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนให้มีสม่ าเสมอ  ตลอดปีการศึกษา 
 5) จัดแข่งขัน/ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และผลงานด้านอาชีพของ
นักเรียนให้มีสม่ าเสมอ  ตลอดปีการศึกษา   
3. แผนพัฒนาล าดับที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  

1) จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการบริหารจัดการ  ทักษะการอบรม 

สั่งสอนเป็นครูมืออาชีพ  สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาไทย 4.0 

 2) จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน  ให้มีทักษะในการจัดการ  และทักษะการอบรม
สั่งสอนอย่างมืออาชีพ  สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา 4.0 
 3) จัดท าแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทุกคน  มีศักยภาพในการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยี  และ
รู้เท่าสื่อ สามารถด ารงตนได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  เป็น  Global  citizen ที่อยู่อย่างพอเพียงได้
อย่างมีคุณภาพ   
 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่  
 5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่อง  ยั่งยืน 
4. แผนพัฒนาล าดับที่ 4  เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1) จัดให้มีกิจกรรมถอดบทเรียนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศจากสถานศึกษาต้นแบบที่มีบริบท
ใกล้เคียงเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 2) จัดท าแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 3) พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  ให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการ 
 4) จัดท าแผนพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   
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ภาคผนวก 
 

  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ภาพบรรยากาศการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2562  
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หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการตรวจสอบรับรองผลการประเมินคุณภาพภายใน 
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ระหว่างวันที่ 11  กุมภาพันธ์  2563 
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กิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2562 ในวันที่  30 มีนาคม  2563 
โดยได้รับเกียรติจาก   

ท่าน ผอ.อุทัย  สุภาพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  เป็นประธานคณะกรรมการ   
ท่าน ผอ.ชาติชาย  สิงห์พรหมสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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