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บทสรุปผู้บริหาร 
 
๑.๑  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน  ศิลาทองพิทยาสรรค์    ที่อยู่   บ้านหนองทองหลาง   ต าบลหนองหิน   อ าเภอเมืองยโสธร   
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร  โทรศัพท์ ๐๔๕  ๗๕๖๖๐๒    
        www.slt.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  214  คน   จ าแนกเป็น  ระดับชั้น ม.ต้น 136 คน และระดับชั้น ม.ปลาย 78 คน 

 
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. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 มี
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :   ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) 
  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนคล่อง ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถ
เขียนสื่อสารได้ดี สามารถสื่อสารในรูปแบบการพูดน าเสนอข้อมูลและคิดค านวณได้ รู้จักการวางแผน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลสารสนเทศหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และจ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและ
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและ
มีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ
กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม “มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การท างานหรือประกอบอาชีพ รวมถึงมีความเข้าใจ
เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย” 
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 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพ ๑ คน ๑ อาชีพ โดยโรงเรียนได้ด าเนินการ
จัดท าศูนย์บ่มเพาะอาชีพ วิถีพอเพียง ให้กับนักเรียนทุกคน เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
อาชีพ เพ่ือการมีงานท าที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจและความถนัดของตนเอง 
 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ กติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเสียสละ มีจิตอาสา ห่างไกลยาเสพติด สืบเนื่องมาจากโรงเรียนได้
ด าเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการสภาเพ่ือนพ้องชวนน้องเข้าวัด กิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา เป็นต้น ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งที่โรงเรียน และชุมชนจัดขึ้น เช่น งานบุญกฐิน งานบุญคุณลาน งานบุญบั้งไฟ การร่วมกิจกรรมในวง
กองยาวของชุมชน การแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมือง หรือผ้าไทยตามโอกาส การรักษาวัฒนธรรมไทยที่ดีงามผ่าน
การกราบไหว้ สถานที่ส าคัญทางศาสนา พระสงฆ์ และบุคคลส าคัญ เป็นต้น ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วยวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดย
ผ่านการร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
กิจกรรมการทัศนศึกษา เป็นต้น   
ปรากฏผลการประเมินดังนี้ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
 1.มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารภาษาไทย และการคิด

ค านวณ 
ดีเลิศ 

 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
 6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :  ระดับ  5  EXCELLENT  (ยอดเยี่ยม) 
  สถานศึกษามีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล จุดเน้นของต้นสังกัด นั่นคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร, ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม    
 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
โดยด าเนินการตามขั้นตอนการบริหาร ๔ ขั้นตอน (วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง : PDCA) ทั้งในส่วนของการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (Plan : P) การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Do : 
D) มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล (Check : C) และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (Action : A) มีการ
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  การด าเนินงานของสถานศึกษาครอบคลุมด้านวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย โดยเฉพาะในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ 
โรงเรียนได้น านักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) มากกว่า ๙๐% ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด และให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) ๑๐๐ % 
มีการจัดท าอ่างล้างมือ จัดหาหน้ากากอนามัย จัดท าจุดเว้นระยะห่างให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ตรวจ ATK เป็นระยะฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) ของกระทรวง
สาธารณสุข มีการจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา   
 ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารแบบ SILA MODEL และใช้กระบวนการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีภาคีเครือข่ายในชุมชนที่เข้มแข็ง มีผู้น าทางศาสนาในท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา จนสามารถยกระดับ
สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนวิธีพุทธชั้นน า และโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล” ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
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ปรากฏผลการประเมินดังนี้ 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :   ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 
 ๑. สถานศึกษาก าหนดให้ครูทุกคนใช้รูปแบบ PDCA ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต กล่าวคือ ๑) วางแผนออกแบบ 
(P : Plan) ก าหนดให้ครูทุกคนวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เช่น รูปแบบ Active Learning รูปแบบสะเต็มศึกษา และเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ เช่น ประชาคมอาเซียน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งาน
สวนพฤกษศาสตร์ โครงการขยะทองค า ค่านิยม ๑๒ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด ออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นแล้วจัดท าเอกสาร
ประกอบการจัดการเรียนรู้ อาทิเช่น แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ 
แบบบันทึกการวัดและประเมินผล บันทึกการสอนซ่อมเสริม เครื่องมือวัดผลประเมินผลก่อนเรียน-หลังเรียน 
เป็นต้น ๒) การจัดการเรียนรู้ (D : Do) ลงมือปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และ
กิจกรรมการวัดและประเมินผลตามที่ออกแบบไว้ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงที่มีรูปแบบที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้แบบองค์รวม 
(บูรณาการ) หรือเรียนรู้ตามวิธีการของตนเอง ๓) การตรวจสอบคุณภาพ (C : Check) ครูทุกคนด าเนินการ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยตรวจสอบให้ครบทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ความรู้
ความสามารถ (K), ทักษะ/กระบวนการ (P), และคุณลักษณะ (A) ตลอดจนสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน ๓ ช่วงเวลา ได้แก่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน วิเคราะห์ผล
ค้นหาความจริงพร้อมอิงเป้าหมาย และรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ และ ๔) การพัฒนาปรับปรุงศักยภาพ (A : 
Act) ครูทุกคนวิเคราะห์ผลการลงมือปฏิบัติตามแผนการสอน กระบวนการสอน กระบวนการวัดประเมินผล
การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ น าผลการวิเคราะห์สู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนซ่อมเสริม การวิจัยในชั้น
เรียน การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การปรับปรุงหลักสูตร และการ
พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ เมื่อสิ้นภาคเรียนจัดให้ครูทุกคนด าเนินการประเมินมาตรฐานการสอนของตนเอง 
ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียน ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระฯ ประเมินมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา สรุปรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนของตนเอง สรุปร่องรอยหลักฐานการท างานท่ีชัดเจน ประเมินวิทยฐานะตามสภาพจริง 
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 ๒. ก าหนดให้ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ ๑) การวางแผน (P=Planning) ด าเนินการออกแบบและวางแผนการบริหารจัด
การศึกษาด้านแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ๒) การวิเคราะห์ (A=Analysis) ด าเนินการ
วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และ
สอดคล้องระหว่างหลักสูตรกับแหล่งเรียนรู้  ๓) การจัดการเรียนการสอน (I=Instructional) เป็นกระบวนการ
จัดกิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือท้องถิ่นที่เหมาะสม เพ่ือการจัดการเรียนรู้ ๔) 
การให้บริการ (S=Service) เป็นการจัดการที่ก่อให้เกิดรากฐานการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือท้องถิ่น เพ่ือการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน ๕) การเชื่อมโยงความรู้สู่สากล (L=linked to global) 
เป็นการสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้ก้าวทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลก ๖) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (D=Development) เป็นการ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ๗) ประเมินผลและเผยแพร่ด้วยกระบวนการ PLC หรือสื่อต่างๆ 
 ๓. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ เป็นครูบรรจุใหม่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายและมีความพร้อมที่จะแสวงหาประสบการณ์ เทคนิค วิธีการใหม่ๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  นอกจากนี้
สถานศึกษายังมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงอยู่ใกล้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ เป็นศูนย์รวมจิตศรัทธาของประชาชนในชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ได้แก่ วัดป่าหนองไคร้ และ
วัดป่าศิลาพร 
 ๔. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ 
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ปรากฏผลการประเมินดังนี้ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ยอดเยี่ยม 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
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จุดเด่น 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  2) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  3) ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้นต่อเนื่องและสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
  4) ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
  6) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมทั้งมีทักษะอาชีพ 1 คน 1 
อาชีพ    
  7) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 

2. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความเสียสละ จิตอาสา สืบเนื่องมาจาก
โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการสภาเพ่ือนพร้องชวนพี่น้องเข้า
วัด กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ท าให้นักเรยีนได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานสภาเยาวชนอ าเภอเมืองจังหวัดยโสธร คือนายภัทรพล เวฬุวนารักษ์ 
 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษามีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน ผู้บริหารใช้
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีนวัตกรรมการบริหารโดยใช้รูปแบบ 
PDCA  ควบคู่กับ  SILA  MODEL   ในการบริหารและการจัดการ มีภาคีเครือข่ายในชุมชนที่เข้มแข็ง มีผู้น า
ทางศาสนาในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและชุมชนให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. สถานศึกษาก าหนดให้ครูใช้รูปแบบ PDCA ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

2. ครูมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา และจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว O-Net) ส่งเสริมให้ครูพัฒนา
อบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ 
 3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนใน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน  
 4. ครผูู้สอนส่วนใหญ่ เป็นครูบรรจุใหม่มีความมุ่งม่ันทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและ
มีความพร้อมที่จะแสวงหาประสบการณ์ เทคนิค วิธีการใหม่ๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้  
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 5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงอยู่ใกล้ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
เป็นศูนย์รวมจิตศรัทธาของประชาชนในชุมชน 
 
จุดทีค่วรพัฒนา 
1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ควรส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะ สมรรถนะเป็นเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ใฝ่เรียนรู้ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหา มีทักษะสารสนเทศ รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและอาชีพใส่ใจ
นวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ 
 3. ควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยน าเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4. การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของผู้เรียนของแต่ละระดับชั้นให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

5. การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให้สูงกว่าระดับประเทศ  
6. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาข้อมูลความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ ให้ครอบคลุมงานทั้ง 4 ฝ่าย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

2.พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ทให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่สถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ครู และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. พัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วม 

4. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของครูและบุคลากร (PLC) ให้เป็นระบบ มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครคูวรพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในระบบ 
DPA 
 ๒. พัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
 ๓. ควรมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการเรียนรู้เทคโนโลยี และรู้เท่าทันสื่อ และมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะ   - 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 การพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการ
จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้นโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะ
ครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตาม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษาการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
          (นายบุญเมือง  บุญทศ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
            วันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 256๕ 
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ค าน า 
 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ฯ ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้น โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกปี
การศึกษาและได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไปและเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ คุณภาพภายใน
สถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 
  
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 
 
 
       
 
        (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
  ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input) 
  ด้านกระบวนการ (Process) 
  ด้านผลลัพธ์ (Output / Outcome) 
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 -ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 -ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 - หลักฐานอ้างอิง ของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน  ศิลาทองพิทยาสรรค์    ที่อยู่   บ้านหนองทองหลาง   ต าบลหนองหิน   อ าเภอเมืองยโสธร   
        จังหวัดยโสธร  35000     
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  โทรศัพท์ ๐๔๕  ๗๕๖๖๐๒    
        www.slt.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  214  คน   จ าแนกเป็น  ระดับชั้น ม.ต้น 136 คน และระดับชั้น ม.ปลาย 78 คน 
ชื่อ – สกุล  ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ๑) นายอุทัย สุภาพัฒน์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2) นางสาวล าไพร  เมืองคง   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 3) นางสาวมยุรี มีแก้ว   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 4) นายสุริยันต์ แก้วพวง   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 5) นางเกียรติสุดา สุดชาฎา   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 6) นางสาวกนกวรรณ แสนสาย  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 7) นางสาวล าไพร  เมืองคง   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
1.2 โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
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1.3 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2565) 
 1.1. สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท / ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - - 1 -  
- รอง/ผู้อ านวยการ - - 1 -  

รวม   2  2 
2. ผู้สอนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
- ครูบรรจ ุ - 5 5 -  
- ครูต่างชาต ิ - - - -  

รวม  5 5  10 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  -    
- ครูบรรจ ุ - 4 3 -  
- ครูต่างชาต ิ - - - -  

รวม  4 3  7 
3. บุคลากรทางการศึกษา 3 - - -  
- เจ้าหน้าท่ี - 1 - -  

4.อื่นๆ (พนักงานราชการ 
-ครูอัตราจ้าง) 

- 2 - -  

รวม 3 3 - - 6 
รวมทั้งสิ้น 3 12 10 - 25 

 
สรุปอัตราส่วน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    จ านวนผู้เรียนต่อครู      20 : 1 
    จ านวนผู้เรียนต่อห้อง    25 : 1 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    จ านวนผู้เรียนต่อครู      10 : 1 
    จ านวนผู้เรียนต่อห้อง    30: 1 
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 1.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับช้ันให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจ านวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 
    

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผูส้อน 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ภาษาไทย 1 - 1 - 
คณิตศาสตร ์ 1 - 1 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 - 3 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 1 - 1 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 1 - 
ศิลปะ 1 - - - 
การงานอาชีพ 1 - 1 - 
ภาษาต่างประเทศ 2 - 1 - 
   

 1.3. สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผูส้อน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

 กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ - 10 
- เนตรนารี - - 
- ยุวกาชาด - 7 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 2 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - 19 
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ - - 

กิจกรรมแนะแนว - 1 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 19 
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๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 
 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รวม  ๒๑๔  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕) 
จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิด
สอน 

จ านวนห้องเรียน 
จ านวนผู้เรียน

ปกต ิ
จ านวนผู้เรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ รวมจ านวน
ผู้เรียน ห้องเรียน

ปกต ิ
ห้องเรียน

พิเศษ 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

48 - 25 23 - - 48 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

42 - 20 22 - - 42 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

46 - 23 23 - - 46 

รวม 136 - 68 68 - -  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 

32 - 11 21 - - 32 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 

28 - 11 17 - - 28 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

18 - 9 9 - - 18 

รวม 78 - 31 47 - - 78 
รวมทั้งสิ้น 214  99 115   214 

 
1.5  แหล่งเรียนรู้ 
 1.1แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
    1) ห้องสมุด 
    2) ห้องวิทยาศาสตร์ 
    3) ห้องคอมพิวเตอร์ 
    4) ห้องภาษาอังกฤษ 
    5) ห้องภาษาจีน 
    6) โรงฝึกงาน 
    7) สวนพฤกษศาสตร์ 
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1.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
   1)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
   2) องค์การบริหารส่วนต าบล 
   3) กุดกะเหลิบ 
   4) บ้านศรีฐาน หมอนขิด 
    5) บ้านนาสะไมย์  จักรสาน และแกะสลัก 
   6) ตลาดชุมชนต าบลหนองหิน 
   7) วัดป่าหนองไคร้  วัดป่าศิลาพร  วัดป่าหนองบก  วัดป่าโน้นค้อ วัดป่าประชาบ ารุง  
       วัดป่าบ้านหนองแสง 
 

1.6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบ 4 
ด้าน ระดับคุณภาพ 

1 คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
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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) 
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  :   5   (EXCELLENT)  ยอดเยี่ยม 
  
ประเด็นที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  โรงเรียน ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑.๑ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่มสาระ ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  

และภาษาต่างประเทศ 
๑.๒ งานพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ 
๑.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 
๑.๔ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ค่าย A - Math) 
๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  
2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๕ 
2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการเขียน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๒ 
2.3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๖ 
2.4 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการค านวณ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๖ 
๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
3.1 แบบคัดกรองคัดกรองการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 3.2 ผลการคัดกรองคัดกรองการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 3.3 แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 
 3.4 แบบฝึกบทสนทนาภาษาต่างประเทศ 
 3.5 แบบบันทึกการอ่าน 
 3.6 รายงานสรุปผลการประเมินการคัดกรองคัดกรองการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 
 3.7 รายงานการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน  
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ประเด็นที่ ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ โรงเรียน ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1.1งานกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน
ศิลาทองพิทยาสรรค์ ซึ่งจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้นักเรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริง เพ่ือให้
นักเรียนมีประสบการณ์ตรง เพื่อจะได้เรียนรู้ วิธีการแก้ปัญหา รู้จักการท างานอย่างมีระบบ รู้จักการวางแผนใน
การท างาน ฝึกการคิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กจิกรรมดังกล่าวผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมเป็นดังนี้ 

จากการด าเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผลการด าเนิน เป็นดังนี้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะด้านการสืบเสาะหาความรู้ ทักษะด้านการคิด ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่
ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ลักษณะของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 เป็น
ห้องเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)  

 
๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน. 
การจัดการเรียนรู้ผ่าน กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 

การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
ประเด็นที่ ๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1.1 งานกลุม่สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาษาต่างประเทศ  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ  และการงานอาชีพ 
 1.2 โครงการสะเต็มศึกษา 

๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กจิกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  
 จากการด าเนินการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านนวัตกรรม  จากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ปรากฏว่า  ผู้เรียนมีสามารถท่ีจะสร้างนวัตกรรมข้ึนได้  โดยท าเป็นโครงงาน  
ชิ้นงาน หรือวิธีการ  แต่เป็นการฝึกเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่สร้างให้เป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เช่น  

2.1 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์   
2.2 การจัดท าแผนผังค าประพันธ์   
2.3 การท าโครงงานการขยายพันธุ์พืชของนักเรียนระดับชั้น ม. 3   



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2564   หน้าที่  ๑๙ 

 

 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

2.4 การจัดท าชิ้นงานวิชาภาษาจีน เช่น ค าศัพท์ตัวหนอน  ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้วิธีการที่จะน า
ค าศัพท์ไปลงในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ   

2.5 การถนอมอาหารของนักเรียนโดยใช้กรรมวิธีต่างๆ เพื่อที่จะให้เก็บอาหารที่น ามาถนอมให้ได้นาน
ที่สุด  เป็นต้น 
ส่วนโครงการสะเต็มศึกษา  ได้น าไปพัฒนาต่อยอดในรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
3.1 รายงานนักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.2 ผลงานนักเรียน  เช่น  โครงงานการขยายพันธุ์พืช  โครงงานวิทยาศาสตร์  ผังค าประพันธ์  

ชิ้นงานการถนอมอาหาร  ผลงานภาษาจีน เป็นต้น 
ประเด็นที่ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 

1.1 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีใช้กับการเรียนการสอนนักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ ICTในการเรียนรู้ 
1.2 มีกิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมทักษะในด้านการสืบค้นข้อมูล และการใช้เทคโนโลยี เพื่อ

การสื่อสารเช่น การเชื่อมต่ออินเทอเน็ทด้วยระบบ Wi-Fi ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
สารสนเทศบนระบบเครือข่ายที่ติดตั้งไว้ประจ า 

1.3 โครงการ ICT เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กจิกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้   
 จากการด าเนินการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ปรากฏว่า   
 2.1 มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพ่ือไปใช้พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร    

2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยท าเป็นโครงงาน  
ชิ้นงาน การส่งงานออนไลน์ หรือการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน. 
 3.1 รายงานโครงการ ICT เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
 3.2 รายงานความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภาพกิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมทักษะในด้านการสืบค้นข้อมูล และการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสาร 
 
ประเด็นที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 
 ๑.๑ งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 ๑.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กจิกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  
     2.1 งานวัดผลและประเมินผล 

1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
2) สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
3) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
4) มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
5) กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
6) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

    2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    1) นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ 
    2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน. 
3.1 รายงานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
3.2 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 
ประเด็นที่ ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
           ๑.๑. โครงการบ่มเพาะอาชีพ วิถีพอเพียง 
           ๑.๒.กิจกรรมรู้จักตนเองผ่านการท าแบบทดสอบในระบบให้บริการส่งเสริมการมีงานท าร่วมกับ
กรมการจัดหางาน 
           ๑.๓.กิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเรื่องการวางแผนอาชีพ วิชาการงานอาชีพ 
           ๑.๔ กิจกรรมก าหนดแนวทางวางอนาคต ในคาบแนะแนว 
           ๑.๕ กิจกรรมชุมนุม ค้นหาอาชีพ และชุมนุมอ่ืนๆ 
           ๑.๖ กิจกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
  ๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กจิกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้   
             ๒.๑. โครงการบ่มเพาะอาชีพ วิถีพอเพียง นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๓๗.๒๐ 
             ๒.๒.กิจกรรมรู้จักตนเองผ่านการท าแบบทดสอบในระบบให้บริการส่งเสริมการมีงานท าร่วมกับ
กรมการจัดหางานนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 
            ๒.๓.กิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเรื่องการวางแผนอาชีพ วิชาการงานอาชีพ นักเรียนเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 
            ๒.๔ กิจกรรมก าหนดแนวทางวางอนาคต ในคาบแนะแนวนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 
            ๒.๕ กิจกรรมชุมนุม ค้นหาอาชีพ และชุมนุมอ่ืนๆนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 
            ๒.๖ กิจกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างานนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐  
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๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน. 
               ๓.๑.  สรุปรายงานโครงการบ่มเพาะอาชีพ วิถีพอเพียง                               
               ๓.๒. ผลการการท าแบบทดสอบในระบบให้บริการส่งเสริมการมีงานท าร่วมกับกรมการจัดหางาน 
ประกอบด้วย  
                      - แบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
                      - แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 
                      - แบบประเมินความพร้อมทางอาชีพฉบับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                      - แบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
                      - แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
               ๓.๓.สรุปรายงานผลการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ                     
               ๓.๔ ผลงานการท าหนังสือเล่มเล็กเรื่องอาชีพที่ชอบของนักเรียน 
               ๓.๕ สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ค้นหาอาชีพ  
               ๓.๖ รายงานงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนนิการ   โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 

1.1 โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  
1.2  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.3  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
1.4  โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
1.5  โครงการเก็บเงินได้คืนเจ้าของ 
1.6  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ  วันปิยะมหาราช วันไหว้ครู 
1.7  กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
1.8  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้าน การประชุมผู้ปกครอง) 
1.9 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
1.10 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวค าปฏิญาน สงบนิ่ง หน้าเสาธง 
1.11 กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนตอนบ่าย 
1.12 กิจกรรมเข้าวัดบ าเพ็ญประโยชน์และร่วมพิธีในวันส าคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ เช่น วัน
มาฆะบุชา  วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 

 
๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กจิกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้   
2.1 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๓ 

      2.2 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดี   คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๗ 
๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

 3.1 รายงานกิจกรรมวันส าคัญ 
 3.2 รายงานการเยี่ยมบ้าน 
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 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

3.3 รายงานประชุมผู้ปกครอง 
3.4 แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.5 รายงานสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 

ประเด็นที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ   โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

  1.1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
      1.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
      1.3 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
      1.4 โครงการเก็บเงินได้คืนเจ้าของ 
D  1.5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.6 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ 
  1.7 กิจกรรมการแสดงตามเทศกาลในชุมชน 
  1.8 กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
  1.9 กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ  วันปิยะมหาราช วันไหว้ครู 
  

๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เป็นดังนี้   

 2.1 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
      2.2 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๓ 
๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

3.1 รายงานสรุปผลกิจกรรมต่าง 
3.2 รายงานโครงการต่างๆ 
3.3 แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.4 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.5 รายงานสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม ๑๒ ประการ 
3.6 รูปภาพกิจกรรม 

ประเด็นที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ   โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมส่งเสริมประธิปไตย 

1.1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
1.2 กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
1.3 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ 

๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กจิกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้   

2.1 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายระดับ ดีขึ้นไปร้อยละ๘๐ ขึ้น
ไป  

2.2 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๓ 
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 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
3.1 รายงานกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3.2 รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน 
3.3 ภาพบรรยากาศการสอนภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมสนทนาภาษาต่างประเทศ 
3.4 แบบสังเกต 

ประเด็นที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 1.โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ   โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 
 1.1 โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 1.2 โครงการเข้าค่ายเพ่ือยกระดับความรู้พ้ืนฐานด้านดนตรีพ้ืนเมือง 

1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 
 1.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 
 ๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กจิกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้   

ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

 3.1 รายงานการกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
 3.2 รายงานทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 3.3 รายงานการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 3.4 รายงานดัชนีมวลกาย  น้ าหนัก ส่วนสูง สายตา  
 3.5 รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

1. โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนนิโครงการ / กิจกรรม 
ดังนี้ 

การด าเนินงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน จากทุก
ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิคการ SWOT  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
น าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563-2565) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน าสู่การปฏิบัติ 

๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  
 โรงเรียนมแีผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ทีม่ีความสอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และบริบทสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียน  ความต้องการ
ของชุมชน  ท้องถิ่น  น าสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
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 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด าเนินการเผยแพร่แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.slt.ac.th 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
๓.๑ ค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ภาค

เรียนที่ ๑ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 
 ๓.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
 ๓.๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 ๓.๕ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

1. โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
ดังนี้ 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ใช้ SILA MODEL เป็นรูปแบบการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานภายต่าง ๆ ในท้องถิ่น ในการด าเนินการ
ขับเคลื่อน SILA MODEL โรงเรียนได้ก าหนดการจัดกิจกรรมโดยใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) ทรัพยากร
หรือปัจจัยในการบริหาร 4 M และวงจรคุณภาพของเดมม่ิง P-D-C-A ใช้ในการด าเนินกิจกรรม    

๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  
 โรงเรียนมกีารก าหนดผู้รับผิดชอบงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน  มีระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมจากเครือข่ายชัดเจน เป็นระบบ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่ใช้
ในการบริหารจัดการ  ผ่านการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีระบบควบคุมภายใน  มีระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนครบทั้ง 4 กลุ่มงาน ทันต่อเหตุการณ์  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบองค์ประกอบ  และ
เสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทอย่างเข้มแข็งอย่างสม่ าเสมอ  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบล  และภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ได้รับ
การยอมรบัจากชุมชน และชุมชนเต็มใจมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในด้านการมี
วินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะโดยผ่านการฝึกจากกิจกรรมรักษ์โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนมี
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของนักเรียนท าให้นักเรียนภาคภูมิใจและรักใน
ความเป็นโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จึงท าให้นักเรียนในโรงเรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและเลือกเส้นหางอนาคตที่เหมาะสมกับตนเองได้  
 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2564   หน้าที่  ๒๕ 

 

 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
  ๓.๑ ค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 
  ๓.๒ ระบบการบริหารจัดการโดยใช้ SILA MODEL 
               ๓.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  ๓.๔  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ประเด็นที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 

โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน  ที่เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตประจ าวัน  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย   อาทิเช่น  กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้คู่มือ
วิธีการวัดและประเมินผล   การนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    กิจกรรมชุมนุม  
โครงการสภาเพ่ือนพ้องชวนพี่น้องเข้าวัด  กิจกรรมชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่งและวงดนตรีโปงลาง  กิจกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ฯลฯ  ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น
สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   

๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้ 

  เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา   อย่างเกิดประสิทธิภาพ ก าหนดให้รายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดให้มี
คณะกรรมการก ากับ  นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล  ระดับสถานศึกษา  และระดับหน่วยงาน
ต้นสังกัด  ก าหนดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา   

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

ประเด็นที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1.โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โรงเรียนจัดท าแผนงานและด าเนินการตามแผนงานที่สนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง   ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   จัดท าแผนงาน
และด าเนินการตามแผนงานยกระดับวิชาชีพคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนให้สูงขึ้น  ครู และบุคลากรของ
โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง  ครูและบุคลากรจัดท าผลงานเพ่ือขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทันต่อ  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2564   หน้าที่  ๒๖ 

 

 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  

ครู และบุคลากรของโรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง  ครูและ
บุคลากรจัดท าผลงานเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทันต่อเวลา  คิดเป็น
ร้อยละ  8๗.5  ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม  PLC ภายในหน่วยงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ครู
และบุคลากรได้เข้าร่วมการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน/ประชุม  เพ่ือพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง   คิดเป็นร้อยละ 100  ครูและบุคลากรบางส่วนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  
เช่น  ในระดับเขตพ้ืนที่   ระดับภาค   

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
 ๓.1 รายงาน PLC 
 ๓.2 แผนงานพัฒนาครูและบุคลากร 
 .3 รายงานผลกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 
 ๓.4 แบบสรุปการท าผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 ๓.๕ แบบสรุปการเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเด็นที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1.โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 จัดท าแผนงานและด าเนินการตามแผนงานในการพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และสวยงามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้นักเรียนและครูมีการลงพ้ืนที่ในเขต
รับผิดชอบในเวลา 07.30 น – 08.20 น. จัดโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการโรงเรียนสวย
ด้วยมือเรา โครงการธนาคารขยะโรงเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ด าเนินการขอ
งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรมจาก
หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง 

 
๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมี
คุณภาพ  เช่น ศูนย์การเรียนรู้บ่มเพาะอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
ด้านภาษา สนามกีฬา ห้องฝึกปฏิบัติการศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชม  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีป้ายนิเทศให้ความรู้เป็น
แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณ  นอกจากนี้ยังเป็นลานกีฬาเพ่ือให้บริการชุมชน  สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน
ล้อมรอบด้วยวัดซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและภายนอกจังหวัดยโสธร  ชุมชนที่มี
อาชีพเสริมจากการท าไร่นาคือการท าหมอนเพ่ือการส่งออกจ าหน่าย  การแกะสลักไม้  หมอยาสมุนไพร  ซึ่ง
เป็นฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน  และมีแหล่งท่องเที่ยว  คือ  กุดกะเหลิบ  ฟาร์มแพะ ซึ่งเอ้ือต่อ
การเรียนรู้    



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2564   หน้าที่  ๒๗ 

 

 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

 
๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

 ๓.๑ แผนงานอาคารสถานที่และบริเวณ 
 ๓.๒ รายงานสรุปโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

 
ประเด็นที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1.โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
จัดท าแผนงานโครงการในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่  1) กลุ่มบริหาร
วิชาการ ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC, SGS, CCT,โปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศส านักบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย SESA,ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม SET  2) กลุ่มบริหารทั่วไป ใช้ระบบ
จัดเก็บข้อมูลยาเสพติด NISSPA  3) กลุ่มบริหารบุคคล ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล EMIS  4) กลุ่มบริหาร
งบประมาณ จัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC  ระบบข้อมูล
ครุภัณฑ์ B-OBEC  ที่ควบคุมการท างานทุกฝ่ายภายในองค์กร  พร้อมด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทุกปีการศึกษาจัดให้มีการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ และเฟสบุ๊ค ในการจัดเก็บ เผยแพร่และ
สื่อสารข้อมูลภายในองค์กร  ด าเนินการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร  

๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  
 โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
โดยพบว่า  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน ครบทั้ง  4 กลุ่มบริหารงาน    มีระบบ
อินเตอร์เน็ตให้บริการเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนและบางบริเวณของสถานศึกษา  เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ผ่านระบบบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เช่น  กลุ่มบริหารวิชาการ ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC , SGS, 
CCT  กลุ่มบริหารทั่วไป ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลยาเสพติด NISSPA   กลุ่มบริหารบุคคล ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล 
EMIS  กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 
โปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศส านักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA และระบบบริหารจัดการข้อมูล
โรงเรียนเรียนรวม SET มีคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศทุกปีการศึกษา  มีการใช้แอพพิเค
ชันไลน์ และเฟสบุ๊ก ในการจัดเก็บ เผยแพร่และสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร มีการบริการให้ข้อมูลสารสนเทศ
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีเว็บไวต์โรงเรียน www.slt.ac.th  

 
๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
 
 
 
 
 

http://www.slt.ac.th/


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2564   หน้าที่  ๒๘ 

 

 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและปฏิบัติจริงผ่าน การจัดการเรียนการ

สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาทิเช่น ลูกเสือ  ยุวกาชาด การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน โครงงานอาชีพ 
การท านาข้าวอินทรีย์ โรงเรียนวิถีพุทธ  ค่ายคณิตศาสตร์  ค่าย English camp 

๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  

จากการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง จัดท าเป็นโครงงาน และนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้  

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.2 รายงานนวัตกรรม 

ประเด็นที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1.โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1.1 โครงการ ICT เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
 1.2 จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ภายใน และภายนอกโรงเรียน 
 1.3 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง และมีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่
 1.4 มีห้องปฏิบัติการที่สามารถให้บริการในการสืบค้นข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 1.5 มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการในโรงเรียน เช่นการให้ sgs  smss  emis  
google from  google datastudio  
 1.6 กิจกรรมอบรมจัดท าสื่อในรูปแบบต่างๆโดยใช้โปรแกรมต่างๆเช่น zoom, meet , google 
from, sociative 
๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  
โรงเรียนได้มีการใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online  onsite และมีสื่อที่หลากหลาย

ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด และนักเรียนสามารถใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกในการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น วัดป่าหนอง
ไคร้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา  

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
 3.1 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 3.2 รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
 3.3 รายงานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2564   หน้าที่  ๒๙ 

 

 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

 
ประเด็นที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 1.โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1.1 นิเทศภายใน 
 1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.3 โครงการพัฒนากิจกรรมการสอนโดยสะเต็มศึกษา 
 1.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  

ครูผู้สอนมีการวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู โดยท าแผนการจัดการเรียนรู้  ในรายวิชาที่ได้
รับผิดชอบ โรงเรียนมีการจัดท าค าสั่งนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนแบบกัลยาณมิตรทั้งระบบ 
เพ่ือครูผู้สอนจะได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการจัดกิจกรรมที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เลือกใช้เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับ 
ผู้เรียน จากการด าเนินการดังกล่าวท าให้นักเรียนมีความสุข กล้าคิด  กล้าท า มีความเป็นผู้น า นักเรียนรักครู 
ครูรักนักเรียน 

๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.2 แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
 3.3 สมุดสอนซ่อมเสริม 
 3.4 สมุดสอนแทน 
 3.5 วิจัยในชั้นเรียน 
 3.6 ภาพถ่ายบรรยากาศชั้นเรียน 

ประเด็นที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1.โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
 1.4 การคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล 
 1.5 การวิเคราะห์ข้อสอบ 
๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  
 2.1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามตัวชี้วัด  และมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2.2 นักเรียนได้ผ่านการคัดกรอง ความสามารถในการอ่าน การเขียน และแบ่งนักเรียนเป็นระดับ

ความสามารถ  เก่ง ปานกลาง อ่อน  และหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา 
 2.3 ครูได้มีการจัดท าวิเคราะห์ข้อสอบ ก่อนน าไปใช้ ในการทดสอบจริง ในข้อสอบกลางภาค 

และปลายภาค 
 2.4 นักเรียนได้รับการประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ประเมินตามเกณฑ์  ประเมิน

ตามการท างานกลุ่ม    



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2564   หน้าที่  ๓๐ 

 

 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

 
๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.2 รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
 3.3 รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 
 3.4 รายงานผลการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 3.5 รายงานสรุปผลการคัดกรองวามสามารถในการอ่าน และการเขียน ปีการศึกษา 2564 
 

ประเด็นที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1.โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการอบรมพัฒนาวิชาชีพ 
 1.2 กิจกรรม PLC 
 1.3 นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 
๒. ผลปรากฏคุณภาพที่เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เป็นดังนี้  
2.1 ครูมีการจัดการแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 

 2.2 ครูมีการรายงานการจัดท า PLC คิดเป็นร้อยละ 100 
๓. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
 3.1 รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.3 รายงานสมรรถนะผู้เรียน  5 ด้าน 
 3.4 รายงาน PLC 

จุดเด่น 
1. คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 3) ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้นต่อเนื่องและสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 4) ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
 6) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมทั้งมีทักษะอาชีพ 1 คน 1 
อาชีพ    
 7) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 
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1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความเสียสละ จิตอาสา สืบเนื่องมาจาก

โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการสภาเพ่ือนพร้องชวนพ่ีน้องเข้า
วัด กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษามีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน ผู้บริหารใช้

กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีนวัตกรรมการบริหารโดยใช้รูปแบบ 
PDCA  ควบคู่กับ  SILA  MODEL   ในการบริหารและการจัดการ มีภาคีเครือข่ายในชุมชนที่เข้มแข็ง มีผู้น า
ทางศาสนาในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและชุมชนให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) สถานศึกษาก าหนดให้ครูใช้รูปแบบ PDCA ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
2) ครูมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยสอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศึกษา และจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว O-Net) ส่งเสริมให้ครูพัฒนา
อบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ 

3) ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนใน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน  

4) ครูผู้สอนส่วนใหญ่ เป็นครูบรรจุใหม่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและ
มีความพร้อมที่จะแสวงหาประสบการณ์ เทคนิค วิธีการใหม่ๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้  

5) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงอยู่ใกล้ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
เป็นศูนย์รวมจิตศรัทธาของประชาชนในชุมชน 

 
จุดควรพัฒนา 
1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1) ควรส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะ สมรรถนะเป็นเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ใฝ่เรียนรู้ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหา มีทักษะสารสนเทศ รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและอาชีพใส่ใจ
นวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ 
 3) ควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยน าเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4) การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของผู้เรียนของแต่ละระดับชั้นให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

5) การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให้สูงกว่าระดับประเทศ  
6) การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาข้อมูลความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
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2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลสารสนเทศที่

ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ ให้ครอบคลุมงานทั้ง 4 ฝ่าย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

2) พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ทให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่สถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ครู และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3) พัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วม 

4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของครูและบุคลากร (PLC) ให้เป็นระบบ มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) ครคูวรพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในระบบ 
DPA 
 ๒) พัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
 ๓) ควรมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการเรียนรู้เทคโนโลยี และรู้เท่าทันสื่อ และมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน 
๑) โรงเรียนมีการจัดท าแผนส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลักท่ีมีการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English camp โดยความร่วมมือกับ
คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

๒) จัดท าแผนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาส าคัญของโลก โรงเรียนได้ด าเนินการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกวันด้วยประโยคที่ง่ายไป
หายาก ซึ่งเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและมีการประเมินผู้เรียนหลังจากเรียนรู้ประโยคที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  

๓) จัดท าแผนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะ สมรรถนะเป็นเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ใฝ่
เรียนรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหา มีทักษะสารสนเทศ รู้เท่าทันสื่ อ รอบรู้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและ
อาชีพ ใส่ใจนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฏิรูปตนเองไม่เน้นแต่สอนให้ผู้เรียนมีความรู้เท่านั้น 
ต้องเน้นทักษะอย่างน้อย ๓ ข้อ คือ ทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILL) ทักษะการใช้ชีวิต (LIFE SKILL) 
และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT SKILL)  

๔) จัดท าแผนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยน า
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อ
ออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส่งเสริมครูผู้สอนให้มีบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกและ
ชี้แนะแนวทางเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (E-TEACHER) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยี 
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 ๕) ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มี
ทักษะในการเรียนรู้ คิดอย่างสร้างสรรค์ ใสใจในนวัตกรรม มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา สื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีอัพเดตข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อรอบด้าน ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ใส่ใจ
ดูแลตนเอง 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนางานให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 

ให้ครอบคลุมภาระงานทั้ง 4 ฝ่าย 
2) ควรมีรูปแบบ และ /หรือ กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมงานทุกด้าน เพ่ือใช้

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง น าผลจากการนิเทศ
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการและการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ของสถานศึกษาเพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีความต่อเนื่อง เป็นระบบ และ
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

4) ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่มีในชุมชน 
และปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้และภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
๑) จัดท าแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา( STEM ) / Active Learning/ 
Project base)  

   ๒) จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศทางการสร้างนวัตกรรม และทักษะอาชีพ  
   ๓) ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดหา/สร้างหรือพัฒนาสื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด สร้างสรรค ์สร้างนวัตกรรมและมีทักษะอาชีพ  
  4) จัดอบรมพัฒนาครูในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 
2019  
 5) จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการอบรม
สั่งสอนเป็นครูมืออาชีพ สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาไทย ๔.๐  
  6) จัดท าแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และ
รู้เท่าสื่อ สามารถด ารงตนได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เป็น Global citizen ที่อยู่อย่างพอเพียงได้
อย่างมีคุณภาพ  
  7) ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู (PLC) เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน  
  8) พัฒนากระบวนการ PLC การนิเทศภายใน และกระบวนการ Coaching and mentoring 
ในการส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนการสอนครูผู้สอนที่บรรจุใหม่  หรือครูผู้สอนที่มี
อายุราชการน้อย  
 9) พัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้แห่งเรียนรู้
ภายนอก อันเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปและมีชื่อเสียง ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานศึกษา ได้แก่ วัดป่า
หนองไคร้ วัดป่าศิลาพร วัดบ้านหนองแสง วัดป่าศิลาอาส์น วัดป่าโนนค้อ  และวัดป่าบ้านหนองบก โดยการ
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สร้างและพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เชื่อมโยงกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนศีลห้า หรือ
โครงการโรงเรียนสีขาว ให้เป็นรูปแบบการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยา
สรรค์ที่มีประสิทธิผล  
 10) พัฒนานวัตกรรมผู้เรียน จากการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เนื่องจากในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาเป็นชุมชน
เกษตรกรรม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มีอาชีพท านาข้าว ไร่มันส าปะหลัง สวนยางพารา และอ่ืนๆ 
ทั้งนี้  ผลการด าเนินการที่ประสพความส าเร็จตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  เนื่องด้วยโรงเรียนมีวิธีด าเนินการ  
ดังนี้ 
 ๑๑) พัฒนานวัตกรรม ๑ ครู  ๑ นวัตกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสามารถ
น าไปใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะสู่ระบบ DPA 

 
นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี (Innovation / Best Practice) 
 

ชื่อนวัตกรรม /แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
SILA  MODEL การบริหารจัดการ มัธยมศึกษา 
   
   
 
รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ปีการศึกษา 2564 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

สถานศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการประเมิน
พฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนที่ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต
และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ ในการใช้
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ประเทศ ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  
ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

 

สถานประกอบการ 
สถานศึกษา สะอาด
ปลอดภัย ป้องกัน 
Covid-19  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ประเทศ กรมอนามัย ,สพฐ.  

รางวัลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับทอง  

สถานศึกษาขนาด
เล็ก 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา       
ศรีสะเกษ ยโสธร 
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ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปี) 
ชื่อรางวัล ปี พ.ศ. ที่ได้รับ

รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล หมายเหตุ 

 ปี พ.ศ. 2563   
รางวัล ระดับเหรียญทอง การ
ประกวดนวัตกรรม ด้านการ
บริหารจัดการภายใต้
สถานการณ์ covid - 19 

10 สิงหาคม 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ศรีสะเกษ ยโสธร 

 

รางวัล ระดับเหรียญทอง การ
ประกวด 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ประจ าปี 2563 

18 สิงหาคม 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ศรีสะเกษ ยโสธร 

 

รางวัล ระดับเหรียญทองแดง 
ประเภทสถานศึกษาขนาด
เล็ก ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2563 

7 สิงหาคม 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ศรีสะเกษ ยโสธร 

 

มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ระดับ
คะแนน 90.09 มีผลการ
ประเมินในระดับ A 

8 ตุลาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 
ร่วมกับ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ศรีสะ
เกษ ยโสธร 

 

โรงเรียนได้ด าเนินการคัด
กรองนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข แบบครบ 
100% 

30 สิงหาคม 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ศรีสะเกษ ยโสธร 

 

 ปี พ.ศ. 2562   
ผ่านการประเมินภายนอก  
รอบสี่ 

ปี พ.ศ. 2562 ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

 

MOU ระหว่างโรงเรียนศิลา
ทองพิทยาสรรค์ กับ 
Overseas  Chinese 
University 
 

14 มกราคม 2562 Overseas  Chinese 
University 

 

ชื่อรางวัล ปี พ.ศ. ที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล หมายเหตุ 
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รางวัล 
MOU ระหว่าง โรงเรียนศิลา
ทองพิทยาสรรค์ กับ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 พฤษภาคม 2562  มหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 

MOU  ระหว่าง โรงเรียนศิลา
ทองพิทยาสรรค์ กับ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 

1 7  ก ร ก ฎ า ค ม 
2562 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 

 

 ปี พ.ศ. 2561   
นายอุทัย  สุภาพัฒน์รางวัล 
เพชร สพม.28 ประจ าปี
การศึกษา 2560 เนื่องในวัน
ครู ประจ าปี2561 

16 มกราคม 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ศรีสะเกษ ยโสธร 

 

นายวิเชียร จันทร์สุข  
นางสาวกนกวรรณ แสนสาย  
รางวัลเหรียญเงิน  การ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท 
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-6 

ปี พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับประเทศ 

 

นายสุริยันต์  แก้วพวง 
นางสาวนันทรัตน์ ชาญชูวงศ์ 
รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก คอมพิวเตอร์ 
ม.4-6 

ปี พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับประเทศ 

 

นางเกียรติสุดา สุดชาฎา 
นางกาญจนา โทขันธ์ 
รางวัล เหรียญทอง  
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
ม.1-3 

ปี พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับประเทศ 

 

นางสาวมยุรี มีแก้ว 
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา 
รางวัลเหรียญทอง ประกวด
โครงงานอาชีพ ม.4-6 

ปี  พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับประเทศ 

 

ชื่อรางวัล ปี พ.ศ. ที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล หมายเหตุ 
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รางวัล 
นางกาญจนา  โทขันธ์ รางวัล
ทรงคุณค่า Obec Awards 
ด้านบริหารจัดการ 
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ปี พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับประเทศ 

 

 
ด าเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด มี ไม่มี 
1.การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 

  

2.การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และ
มีงานท า 

  

3.การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active 
Learning 

  

4.การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding) 

  

5.การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

  

6.การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education   
    6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education   
    6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM 
Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

  

8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ภาษาอ่ืน 

  

10.การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   
 
 
 
 
 
 
 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี) 
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ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C3) 
ชาติ 
(C2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C1) 

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า    
    
 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พบว่า โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  อยู่ในกลุ่ม  NYN เป็นโรงเรียนที่ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร 
และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มีกระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่มีประสิทธิภาพ แต่คุณภาพของผู้เรียนไม่บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ดังนี้ 
  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พิจารณาจาก ความเพียงพอ และความเหมาะสมของทรัพยากร
และสิ่งสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาทั้งด้านกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
พบว่า 
  ๑. ด้านกายภาพ 
  มีความพร้อมระดับ มาก  มีการจัดห้องเรียนครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน มีห้องปฏิบัติการ 
ห้องพิเศษ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับมาก และมีสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียน
การสอน ระดับปานกลาง 
  ๒. ด้านบุคลากร 

มีความพร้อมระดับ ปานกลาง โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ปฏิบัติหน้าที่ มีครูครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา ขาดสาขาดนตรี และศิลปะ ในปีที่ผ่านมา
ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองโดเฉลี่ยมากกว่า 20 ชั่วโมง ได้เข้าร่วมกิจกรรม PLC โดยเฉลี่ย 
มากกว่า 50 ชั่วโมง/ ปีการศึกษา และครูเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ อย่างเป็นระบบ ระดับมาก มีการ
น าผลไปใช้ในการพัฒนาในปีถัดไป มีบุคลากรอื่นสนับสนุนงานวิชาการ หรืองานธุรการ 

  ๓. ด้านสนับสนุนจากภายนอก 
  มีความพร้อมระดับ มาก สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ระดับปานกลาง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ มาก การสนับสนุนจากหน่วยงานหรือ องค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ระดับมาก                    
  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (Process) พิจารณาจากผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  พบว่า ด้านกระบวรการบริหารและการจัดการ มีการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน  ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของ สพม. ศก.ยส  มี
การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายของรัฐบาล และส านักงานพ้ืนที่การศึกษา มีการ
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ทุกปีหลังจากที่ด าเนินการใช้หลักสูตรแล้ว  มีหลักสูตร
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สถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น บริหารจัดการศึกษา
อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ตามจุดเน้นของโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  เน้นให้นักเรียนเป็นผู้มี
วินัย  ซื้อสัตย์  รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดูแลช่วยเหลือและจัดหา
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
   
  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
.  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีครูร้อยละ 85 มีการท านวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบโครงงาน 
ครมูีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และมีกิจกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ เช่น โครงการบ่มเพาะอาชีพ  การสอนแบบสะเต็มศึกษา การท านาข้าวอินทรีย์  กิจกรรม 1 คนหนึ่งแปลง
ผัก  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการทัศนศึกษา  โครงการ ICT และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน พร้อมทั้งได้สอดแทรกความรู้ความปลอดภัยในการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยี 
 
  ด้านผลลัพธ์ (Output/Outcome). พิจารณาจาก ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
พบว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริงตามภูมิปัญญา มี
รูปแบบการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติจริง มีทักษะการคิด  จากการท าโครงงาน ผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม
ที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
โครงการบ่มเพาะอาชีพ  การร้อยมาลัย  การจัดดอกไม้ การท าอาหาร การท านาข้าวอินทรีย์  ค่ายคณิตศาสตร์  
กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันส าคัญ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้าน การอ่าน เขียน สื่อสาร 
คิดค านวณ ระดับดีขึ้นไปคิดเป็น ร้อยละ 93.83   นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 99.01 ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า 
นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ที่เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด ดังนี้  วิชาภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ 
สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์  ส่วนที่ยังต่อพัฒนาต่อไปคือ  วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
และจากการผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2564 พบว่า ม.3 มีคะแนนวิชาภาษาไทยค่าเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศ คะแนนที่ได้ ร้อยละ 56.99  โรงเรียนมีแผนงานโครงการที่จะพัฒนานักเรียนในปี
การศึกษาปีถัดไป 
   โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแนวทางในการส่งเสริมนิเทศ 
ติดตามของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 

1)ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
   2)ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน การสร้าง/ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพศึกษาและจัดประสบการณ์ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ( Best Practice ) 
   3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
ฝึกทักษะด้านการน าเสนอ  การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสม  การสืบค้นหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
   4) พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ จัดห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 
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   5) พัฒนาให้ครูมีการจัดกิจกรรมรูปแบบโครงการที่บูรณาการเข้ากับทุกกิจกรรม 
และร่วมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถน าไปวัดและประเมินผลร่วมกัน 
   6) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้า พัฒนาการด้านคุณภาพของผู้เรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   7) นิเทศ  ติดตาม การด าเนินโครงการให้ด าเนินการได้ตรงเวลาและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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ภาคผนวก 
 

๑. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
2. หลักฐานอ้างอิง (รูปแบบ QR Code ) ของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
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หลักฐานอ้างอิง (รูปแบบ QR Code ) 
 

หลักฐานอ้างอิง  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 หลักฐาน/ร่องรอย 
 

QR CODE 

1. รายงานผลการประเมินทักษะในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์  

 
รายงานผลการประเมินทักษะในการ

อ่าน เขียน และคิดค านวณ 
2. รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์  

 
รายงานผลการประเมิน

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
3. รายงานผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

 
รายงานผลการประเมิน

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฯ  

 
รายงานผลการประเมิน

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 
 
 
 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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QR CODE 

6. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-net 
 
 
  

รายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
O-net 

7. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 
เจตคติที่ดี 

 

 
รายงานผลการประเมินผู้เรียนมี

ความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ 
เจตคติที่ดี 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ด้านที่ 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
1. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

 
รายงานผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 
2. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  

 
รายงานผลการประเมินผู้เรียนมี

ความภูมิใจในท้องถิ่น 
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หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
3. รายงานผลการประเมินผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่าง 

 

 
รายงานผลการประเมินผู้เรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่าง 
 

4. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย จิต อารมณ์ฯ 

 
รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีการ

รักษาสุขภาพกาย จิต อารมณ์ 
 

 
หลักฐานอ้างอิง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

หลักฐาน/ร่องรอย 
 

QR CODE 

1. การส่งเสริมให้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่
ชัดเจน 
 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2563-2565 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 

 

 
ค าสั่งพิเศษ 2564 
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หลักฐาน/ร่องรอย 
 

QR CODE 

2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

 

 
การบริหารจัดการโดยใช้  

SILA MODEL 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
 

 

 
รายงานผลการพัฒนาครูและ

บุคลากร 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

 
รายงานสรุปโครงการพัฒนาอาคาร

สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร 
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หลักฐานอ้างอิง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

 
QR CODE 

1. การจัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 

 
รายงานผลการนิเทศ 

การจัดการเรียนการสอน 
 
 

 
ทะเบียนนวัตกรรมของโรงเรียน

ผู้บริหาร/ครู   
รายงานนวัตกรรมของครูฯ 

 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 
 

 
รายงานผลการประเมิน

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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หลักฐาน/ร่องรอย 
 

QR CODE 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 

 

 
รายงานการนิเทศ 

การจัดการเรียนการสอน 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

 

 
รายงานผลการด าเนิน 

กิจกรรม PLC 
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 หลักฐาน/ร่องรอย 

 
QR  CODE 

6.นวัตกรรมนักเรียนและผลงานส าคัญ 

 
รายงานนวัตกรรมนักเรียน 

 
รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-net 

 

 
กิจกรรมวันส าคัญ 

 
7.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการ
บริหาร 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2563-2565 
 

 
                 การบริหารจัดการโดยใช้  
                        SILA MODEL 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2564   หน้าที่  ๕๑ 

 

 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 
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QR  CODE 

8.รายงานผลการประเมิน สมศ. รอบสี่  

 
รายงานผลการประเมิน สมศ รอบสี่ 

9.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
รายงานการนิเทศ 

การจัดการเรียนการสอน 
 

 
          รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากร 

 
 

 
    
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 


