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กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment  Report  : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 
เล่มนี้  เป็นการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานบริหารจัดการตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่สอง) พ.ศ. 2545 ที่ระบุไว้ในหมวด 
4  แนวการจัดการศึกษา ซึ่งระบุว่าสถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน รวมทั้งเป็นการดำเนินงาน  ตามหมวด  6  ว่าด้วย มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 48  ความว่า  “ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพของการศึกษาภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
ตลอดทั้งเพ่ือดำเนินงานตามการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงได้สรุปผลรายงานการประเมินตนเอง ( Self-
Assessment  Report  : SAR ) ต่อหน่วยต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามท่ีได้รายงานไว้แล้วใน
เอกสารนี้  

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะ 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของ โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี 
 

 

               โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 
 
 
 

 



 
 

สารบัญ 
                                                                                                                           หน้า 

คำนำ             
สารบัญ             
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา               
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน           
  • ข้อมูลทั่วไป          1 
  • ข้อมูลครูและบุคลากร         2 
  • ข้อมูลนักเรียน          3 
  • สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     4 
  • ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน       5 
  • สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา     7 

• ข้อมูลงบประมาณ         8 
  • สภาพชุมชนโดยรวม         8 
  • สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ    9 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       15 
  • มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       15 
  • มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      28 
  • มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   32 
  • ผลการประเมินภาพรวม         35 
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ    37 
  • จุดเด่น           37 

• จุดควรพัฒนา          37 
• แนวทางการพัฒนาในอนาคต        39 

  • ความต้องการการช่วยเหลือ        40 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก          41 
 • ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา       

• ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น  
  พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา          
• ประกาศ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน       

   สถานศึกษา 



๑ 

 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี                            หน้า 
 
1    ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษาสูงสุด   2 
2     จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำแนกตามวิทยฐานะ      2 
3     แสดงข้อมูลนักเรียน(  ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2562)จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  3 
4     แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนศรีชมภูวิทยา        7 
5     แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน                 8 
6     ข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      8 
7     สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561   9 
8     สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  10 

9     ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย   
       ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2562                                                             20 
10   ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น
วิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562                                                                    21 

11   ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย  ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562        30 
12   ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย   
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2562       37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



๒ 

 

สารบัญแผนภูม ิ
แผนภูมิที่                            หน้า 
1    แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562     4 
2     แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562     5 

3     แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562  5 
4     แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
      ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     6 
 5     แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         6 
6     แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
       ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     7 
7     ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย   
       ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562     19 
8     ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 

      วิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562       19 

9     ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสมารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ      21 
10   ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   
       1 – 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ        22 
11   ร้อยละของนักเรียนที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6   
       จำแนกตามระดับคุณภาพ         23 
12   ร้อยละของนักเรียนที่มเีกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป    
      มัธยมศึกษาปีที่  1 – 6           23 
13 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 24 
14 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา IS มัธยมศึกษาปีที่  2 และ  
     มัธยมศึกษาปีที่  5          24 
15 ความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการ       25 
16 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ประจำปีการศึกษา 2562  25  
17 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ประจำปีการศึกษา 2562    26   
        

  ง 



๓ 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ 9  ตำบลศรีชมภู  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ    
รหัสไปรษณีย์  38170  โทรศัพท์  042-018014    โทรสาร  -  e-mail webscwy@hotmail.com    
website   http://school.obec.go.th/scwy สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21    
มีเนื้อที่ ทั้งหมด  42 ไร่  -   ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีนักเรียนจำนวน   585 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)  จำนวนบุคลากร ครูประจำการจำนวน  
33   คน  พนักงานราชการจำนวน  2 คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  2  คน และนักการภารโรงจำนวน  3  คน 
ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน  คือ นายประวิน    แก้วดวงแสง  วุฒิการศึกษาสูงสุด          
การบริหารการศึกษา (กศ.ม.)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนศรีชมภู
วิทยา ต้ังแตว่ันที่  30  มีนาคม พ.ศ. 2563  ถึง ปัจจุบัน   

ผลการประเมินตามมาตรฐานของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562  

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ โดยผลการประเมินตนเองของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ระดับคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ  
 กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จัดกระบวนการเรียนการสอนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการผ่าน DLIT  และ SMART PHONE         
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ KKU SMART LEARNING กระบวนการ Coaching Team    
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ coding ผ่านการใช้โปรแกรม Kid Bright โรงเรียนศรีชมภูวิทยาได้พัฒนา
ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสงดออกทางด้านความรู้
ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลการพัฒนา 
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ สามารถใช้ 

เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและได้รับรางวัลยอดนักอ่าน
ระดับประเทศ 

2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ คนดี มีปญัญา โดยโรงเรียนได้ 
ทำโครงการที่สำคัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนคือ โครงการตามรอยพ่อ โรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร้างบ้านดิน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. โรงเรียนส่งเสริมหลักสูตรการมีงานทำ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  
(โครงการทวิศึกษา) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    

เอกสาร/หลักฐานสนับสนุนมาตรฐานที่ 1 
  1.นักเรียนได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประเภทนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2560 และประจำปี 
2561 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ  

2. กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้นรีวิวหนังสือระดับมัธยมศึกษา จากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด      
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดคลิปวิดีโอรีวิวเชิงสร้างสรรค์ หนังสือวรรณกรรมที่เยาวชนต้องอ่าน
ก่อนโต ชุด เซ็ปติมัส ฮิป  ชุด นักสืบเทพนิยาย  ชุดการ์ตูนความรู้  

3. นักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าประกวดแข่งขันการศึกษาค้นคว้า ในระดับม.ปลาย          
เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (Word-Class Standard School Symposium)         
วันที่ 22 – 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญเงิน” ซึ่งเป็นเวทีให้
นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ฝึกการพูดนำเสนอ การแก้ปัญหาและการตอบคำถาม และแบบสรุปผลการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการ สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

จุดทีค่วรพัฒนา 
   สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา   
2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561  มีพัฒนาการสูงขึ้น 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีบางตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ ที่ต้องเร่งพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้นไป ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา  2562         
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ระดับคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ  

กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนศรีชมภูวิทยามีการใช้ระบบ PDCA มาใช้ในการจัดการบริหารสถานศึกษา คือ       
H – PDCA กระบวนการทำงานแบบ 5 ร  และ SCWY Model เป็นระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา มีการรายงานโครงการ มีกำหนดการใช้งบประมาณ การประเมินโครงการ การประเมินความพึง
พอใจทุกกิจกรรม ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานคือ คุณครู  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือนักเรียน 
ผู้ปกครอง  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายนอกและภายใน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  หลักฐานสำคัญ
คือ หน้าบันทึกข้อความสรุปงานในรูปเล่มรายงานโครงการ ครบตามกระบวนการ PDCA  จึงถือได้ว่ามีคุณภาพ 
 ผลการพัฒนา 

1. ผู้บริหารใช้การบริหารเชิงระบบในการบริหารจัดการ คือ H-PDCA (5 ร) 
2. มีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน คือ SCWY Model 
3. มีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งและหลากหลาย 
4. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการ KKU Smart Learning ร่วมกับ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการทวิศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการพัฒนา 

อาชีพ เช่น อุทยานการเรียนรู้ TK Park บ้านดิน บ่อเลี้ยงปลา สวนปาล์ม สวนโกโก้ และสวนยางพารา เป็นต้น 
6. โรงเรียนเข้าสู่โครงการ World Class Standard School สามารถพัฒนาโรงเรียนจน 

ได้รับรางวัล School Quality Award (SCQA) 
เอกสาร/หลักฐานสนับสนุนมาตรฐานที่ 2 

สรุปรายงานโครงการ มีกำหนดการใช้งบประมาณ การประเมินโครงการ การประเมินความ 
พึงพอใจทุกกิจกรรม หลักฐานสำคัญคือ หน้าบันทึกข้อความสรุปงานในรูปเล่มรายงานโครงการ ครบตาม
กระบวนการ PDCA  จึงถือได้ว่ามีคุณภาพ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ มีระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิคส์  E-Office มีเครือข่ายติดต่อ
ประสานงานและประชาสัมพันธ์ เช่น Line  Facebook  มีระบบเทคโนโลยีเพ่ือตรวจนับผู้ใช้บริการห้องสมุด  
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT อย่างเพียงพอ 

จุดควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนากระบวนการนิเทศภายในให้มีความต่อเนื่องและนำผลการนิเทศมาใช้ในการ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ควรมีการเผยแพร่รูปแบบการบริหารจัดการ SCWY Model  ให้กับโรงเรียนอื่นใน 

สหวิทยาเขตและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา Good Network อย่าง 

หลากหลาย 
4. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียน 
5. ควรมีการรวบรวมจัดทำข้อมูลในการดำเนินงานของการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆให้เป็น 

ระบบสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ     ระดับคุณภาพ   ระดับ ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา 
  ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการดำเนินการนี้ ครูได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตร การรู้จักนักเรียนรายบุคคล และกำหนดโครงสร้างของแผนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ แล้วนำไปสู่การไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ด้านอาชีพ ด้านการอยู่
ร่วมกันในสังคม และด้านการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning เป็นโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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แอพพลิเคชั่น ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โครงการกิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบักเรียนได้เข้าถึงกิจกรรมและวันสำคัญแห่งชาติของไทย เป็นการ
สนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสาน
และเข้าร่วมประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม 
  ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมี
การใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้สื่อทำมือเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  โดยผ่านอินเตอร์เน็ต  ICT  DLIT  DLTV   สื่อมัล
ติมิเดีย   สมาร์ทโฟน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ   

ผลการพัฒนา 
ครูได้จัดทำแผนการเรียนรู้จากการวิเคราะห์หลักสูตร การรู้จักนักเรียนรายบุคคลและ 

กำหนดโครงสร้างของแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แล้วไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ 
นักเรียน เช่น อินเทอร์เนตความเร็วสูง  DLIT  DLTV สื่อมัลติมิเดีย สมาร์ทโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างหลากหลาย เช่น Project Base Learning รูปแบบ 
Independent Study รูปแบบ STEM Education วิทยาการคำนวณ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม
เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้จริง เช่น ห้องสมุดต้นแบบมีชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระต่าง ๆ 
 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุนมาตรฐานที่ 3 
   รายงานบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการ  Coaching Teams เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC  การทำวิจัยในชั้นเรียน และแบบประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  รางวัล
ชนะเลิศ ระดับประเทศ  การประกวดคลิปวิดีโอรีวิวเชิงสร้างสรรค์ หนังสือวรรณกรรมที่เยาวชนต้องอ่านก่อน
โต ชุด เซ็ปติมัส ฮิป    ชุด นกัสืบเทพนิยาย  ชุดการ์ตูนความรู้  

จุดทีค่วรพัฒนา 
ครคูวรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนำภาษาอังกฤษมาสอดแทรกในรายวิชาอ่ืน ๆ  

เพื่อให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ครูพัฒนาแผนการสอนและออกแบบการสอนโดยนักเรียนมีส่วน
ร่วมทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  

                                            ลงชื่อ  
                                                          ( นายประวิน  แก้วดวงแสง ) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
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ตอนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
   ( Srichomphoowittaya School)   
อักษรย่อ  ศ.ช.ว. ( SCWY) 

       สังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ทีต่ั้ง เลขที่ 126 หมู่ 9  ตำบลศรีชมภู  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ    
รหัสไปรษณีย์  38170   

โทรศัพท์   042-018014     
E-mail  webscwy@hotmail.com    
Website     http://school.obec.go.th/scwy  
เปิดสอน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
พื้นที่    42 ไร่   

      การก่อตั้ง  วันที่ 10  มกราคม 2528   
ปรัชญาโรงเรียน  นิมิตฺตัง สาธุรูปานัง กตัญฺญูกตเวทิตา   
                               (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี) 

 สีประจำโรงเรียน  ชมพู – ดำ 
    ชมพู   หมายถึง  ความรัก  ความสามัคคี ในหมู่คณะ 
                 ดำ หมายถึง  ความหนักแน่น  มั่นคง 
 คำขวัญประจำโรงเรียน เรียนดี  รู้หน้าที่  มีวินัย  รับใช้สังคม 
 เอกลักษณ์โรงเรียน วัฒนธรรมเด่น เป็นเลิศด้านกีฬา สื่อสารสองภาษา สร้างสรรค์สังคมโลก 
 อัตลักษณ์โรงเรียน คนดี  มีปัญญา 

วิสัยทัศน์โรงเรียน ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถใช้สองภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
ห่างไกลยาเสพติด อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นมะหาด  

  

สัญลักษณ์โรงเรียน  

ช้างสามเศียร    หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและการศึกษา 

คบเพลิง    หมายถึง  แสงสว่างแแห่งปัญญา 
   
 

mailto:webscwy@hotmail.com
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2. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 มีข้อมูลดังนี้ 
 ( ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563) 
2.1. ข้อมูลผู้บริหาร 

  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประวิน  แก้วดวงแสง  วุฒิการศึกษาสูงสุด การบริหารการศึกษา 
(กศ.ม.)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนศรีชมภูวิทยาต้ังแต่วันที่  30  
มีนาคม พ.ศ. 2563  ถึง ปัจจุบัน   
 2.2 ข้อมูลครูและบุคลากร 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ  
รวม 
(คน) 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
รวม 
(คน) ชาย หญิง 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 - 1 
ครูประจำการ 11 22 33 - 22 11 - 33 
ครูอัตราจ้าง 2 - 2 - 2 - - 2 
พนักงานราชการ 1 1 2 - 1 1 - 2 
นักการ/ ภารโรง 3 - 3 2 1 - - 3 

รวม 18 23 41 2 26 13 - 41 
คิดเป็นร้อยละ 43.90 56.10 100 4.88 63.41 31.71  100 

  
ตารางท่ี 2  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำแนกตามวิทยฐานะ 

ฝ่าย/กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

พนักงาน

ราชการ 

/อัตราจ้าง 

ไม่มีวิทยฐานะ 
ชำนาญ

การ 

ชำนาญ

การพิเศษ 

เชี่ยว

ชาญ รวม 

(คน) 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู 1 

คนแต่ละ
สาขาวิชา 

(ชม./สัปดาห์) 

ครู

ผู้ช่วย 

ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

ผู้อำนวยการ  - - - 1  1 - 

ภาษาไทย  2 2 - - - 4 23 

คณิตศาสตร์  - 4 - 1 - 5 23 

วิทยาศาสตร์  - 5 2 2 - 9 22 

สังคมศึกษา 1 - 1 2 1 - 5 22 
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ตารางท่ี 2  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำแนกตามวิทยฐานะ (ต่อ) 

ฝ่าย/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

พนักงาน

ราชการ 

/อัตรา

จ้าง 

ไม่มีวิทยฐานะ 
ชำนาญ

การ 

ชำนาญ

การพิเศษ 

เชี่ยว

ชาญ รวม 

(คน) 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู 1 

คนแต่ละ
สาขาวิชา (ชม./

สัปดาห์) 

ครู

ผู้ช่วย 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 1 -   2 20 

ศิลปะดนตรี 1 - 2 - 1 - 4 20 

การงานอาชีพ  1 1 1 - - 3 20 

ภาษาต่าง 
ประเทศ (อังกฤษ) 

1 - 3 - - - 4 23 

ภาษาต่าง 
ประเทศที่สอง (จีน) 

- 1 - - - - 1 20 

รวมทั้งหมด 4 4 19 5 6 - 38  

ร้อยละ 10.53 10.53 50 13.16 15.79  100  
ที่มา: กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน 2562 ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
       ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา จำแนกออกตามเพศและระดับชั้นที่เปิดสอน  ดังแสดงในตารางที่ 3 
 ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลนักเรียน(  ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2562)จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 4 65 50 115 29 

ม.2 4 55 58 113 28 

ม.3 3 69 46 115 38 

รวม 11 189 154 343 31 

ม.4 3 37 50 87 29 

ม.5 3 27 53 80 27 

ม.6 3 30 45 75 25 

รวม 9 94 148 242 27 

รวมทั้งหมด 20 283 302 585  
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
          ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ปีการศึกษา 2562 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ดังแสดงในตารางที่ 4 

แผนภูมิที่ 1แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ภาษาไทย 68 47 48 52 50 80

คณิตศาสตร์ 26 19 14 41 38 58

วิทยาศาสตร์ 42 43 33 41 46 47

สังคมศึกษา 92 65 88 83 82 91

สุขศึกษาและพลศึกษา 99 97 72 94 89 94

ศิลปะ 50 97 46 55 92 91

การงานอาชีพฯ 71 56 54 96 83 95

ภาษาต่างประเทศ 32 32 25 48 36 48

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ
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แผนภูมิที่ 2แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
5. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน 
 5.1 ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET ) ประจำปีการศึกษา 2562 
แผนภูมิที่ 3  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ภาษาไทย 64 81 81 33 48 56

คณิตศาสตร์ 23 49 20 78 39 87

วิทยาศาสตร์ 23 58 40 46 64 54

สังคมศึกษา 78 78 89 73 79 86

สุขศึกษาและพลศึกษา 90 95 49 80 93 85

ศิลปะ 40 84 55 69 87 91

การงานอาชีพฯ 57 77 99 64 57 92

ภาษาต่างประเทศ 34 24 33 33 47 33

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2560 49.83 20.75 29.28 25.95

ปีการศึกษา 2561 49.51 23.95 32.81 25.22

ปีการศึกษา 2562 47.48 21.00 27.76 30.21

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O - NET )  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2560 -2562
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แผนภูมิที่ 4  แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
แผนภูมิที่ 5  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 
 
 
 

0.00
10.00
20.00
30.00
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60.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.48 21.00 27.76 30.21

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.55 23.17 29.07 29.29

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O - NET ) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
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5.00
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45.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 38.35 18.23 25.64 32.72 21.37

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 38.89 19.61 27.00 33.17 23.92

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20

คะ
แน
นเ
ฉล
ีย่

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O - NET ) 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
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แผนภูมิที่ 6  แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
 ตารางท่ี 4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการ 
1. ห้องสมุด 
2. สวนนิทรรศการ-ลานกิจกรรม 
3. สนามกีฬา 
4. ห้องดนตรี 
5. ห้องนาฎศิลป์ 
6. ห้องคอมพิวเตอร์ 
7. ห้องวิทยาศาสตร์ 
8. ห้องภาษาอังกฤษ 
9. ห้องพยาบาล 
10. แปลงเกษตร 
11. สวนพฤกษศาสตร์ 
12. บ้านดิน STEM สู่ศตวรรษที่ 21 
13. ธนาคารออมสินโรงเรียน 

6,955  คน / ปีการศึกษา 
7,064  คน / ปีการศึกษา 
8,500  คน / ปีการศึกษา 
4,000  คน / ปีการศึกษา 
2,580  คน / ปีการศึกษา 
4,800  คน / ปีการศึกษา 
2,330  คน / ปีการศึกษา 
2,650  คน / ปีการศึกษา 
585  คน / ปีการศึกษา 
890 คน / ปีการศึกษา 
245 คน / ปีการศึกษา 
200 คน / ปีการศึกษา 

1,170 คน / ปีการศึกษา 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2560 46.16 17.92 25.05 30.62 21.56

ปีการศึกษา 2561 43.96 23.71 27.43 33.32 24.15

ปีการศึกษา 2562 38.35 18.23 25.64 32.72 21.37

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O - NET )  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2560 -2562
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ตารางท่ี 5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จำนวนคน/ปีการศึกษา 

1. โรงพยาบาลชุมชนตำบลศรีชมภู 
2. องค์การบริหารตำบลศรีชมภู 
3. สวนสมุนไพร  วัดด่านวิเวก 
4. วัดด่านม้าแล่น 
5. วัดบ้านศรีชมภูวนาวาส 
6. วัดถ้ำจันทร์(ธ) 
7. วัดป่าดานวิเวก(ธ) 
8. วัดอาฮงศิลาวาส 
9. วัดถ้ำศรีธน 
10. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร 
11. วัดถ้ำผาแด่น 
12. วัดโพธิ์ชัย 
13. ภูลังกาและภูทอก 
14.พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ 

100 
50 
357 
585 
585 
330 
597 
182 
150 
228 
115 
228 
115 
87 

  

7. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
งบบุคลากร (เงินเดือน-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ) 

6,026,340 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 6,026,340 

เงินงบประมาณ 4,631,100 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,631,100 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - เงินงบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 10,657,440 รวมรายจ่าย 10,657,440 
 
8.ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพทั่วไปของตำบลศรีชมภูตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตกันดาร สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับกับ
เนินดินเตี้ยๆ ลักษณะเป็นลูกคลื่นสูงๆ ต่ำ ๆ ทำให้เกิดลำห้วยหลายสาขาสายสั้นๆหลายสาย ในพื้นที่ตอนกลาง
ของตำบลศรีชมภู บริเวณทางทิศใต้มีลำห้วยศรีชมภูไหลผ่านไปบรรจบกับห้วยคลองในทิศตะวันตกไหลวนไป
ทางทิศเหนือแล้วไหลอ้อมสู่ทางทิศตะวันออกของตำบล มีแนวพลาญหินพาดผ่านพ้ืนที่ตอนกลาง และตอน
เหนือของตำบลบางส่วนเป็นแนวยาว (ภาษาท้องถิ่นเรียกแนวพลาญหินว่า หินดาน หรือหินม้าแล่น) พื้นที่
โดยทั่วไปมีความลาดเอียงจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะภูมิประเทศ 
เด่นคือ เนินภูดินขนาดความสูงของยอดเนิน 226 เมตร   มีประชากรประมาณ 12,120 คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดด่านม้าแล่น  อ่างเก็บน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  อาชีพหลักของชุมชน 
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คือ ทำสวนยางพารา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
บุญบั้งไฟ  บุญผะเหวด บุญเดือนสาม เดือนสี่ ฯลฯ 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา  รับจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และทำงานต่างจังหวัด นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    

 9. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
9.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมโรงเรียนศรีชมภูวิทยารอบปีท่ีผ่านมา 
ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   ✓   
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ✓  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    ✓ 

 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

      จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ    
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ใน
ระดับ  ยอดเยี่ยม  ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองโดยรวมของโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน  
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด
ปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ 2 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ
ดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ
พัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา
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รายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจน  
มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการ
วางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

9.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบสี่) 
ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน หรือด้านอ่ืนตามชื่อที่สถานศึกษากำหนด ......ดีมาก....... 

2. 
กระบวนการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นตามชื่อที่สถานศึกษา
กำหนด 

......ดีมาก....... 

3. 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือด้านอ่ืน
ตามชื่อท่ีสถานศึกษากำหนด 

......ดีมาก....... 

4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ (ถ้ามี)...............................................................  ........................ 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ สามารถใช้ 
เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และได้รับรางวัลยอดนักอ่าน
ระดับประเทศ 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ คนดีมีปัญญา โดยโรงเรียนได้ 
ทำโครงการที่สำคัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนคือ โครงการตามรอยพ่อ โรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร้างบ้านดิน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. โรงเรียนส่งเสริมหลักสูตรการมีงานทำ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  
(โครงการทวิศึกษา) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. ผู้บริหารใช้การบริหารเชิงระบบในการบริหารจัดการ คือ H-PDCA (5 ร) 
2. มีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน คือ SCWY Model 
3. มีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งและหลากหลาย 
4. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการ KKU Smart Learning ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการทวิศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการพัฒนา 

อาชีพ เช่น อุทยานการเรียนรู้ TK Park บ้านดิน บ่อเลี้ยงปลา สวนปาล์ม สวนโกโก้ และสวนยางพารา เป็นต้น 
6. โรงเรียนเข้าสู่โครงการ World Class Standard School สามารถพัฒนาโรงเรียนจน 

ได้รับรางวัล School Quality Award (SCQA) 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
1. ครูได้จัดทำแผนการเรียนรู้จากการวิเคราะห์หลักสูตร การรู้จักนักเรียนรายบุคคลและ 

กำหนดโครงสร้างของแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แล้วไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

2. ครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ 
นักเรียน เช่น อินเทอร์เนตความเร็วสูง  DLIT  DLTV สื่อมัลติมิเดีย สมาร์ทโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 

3. ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างหลากหลาย เช่น Project Base  
Learning รูปแบบ Independent Study รูปแบบ STEM Education วิทยาการคำนวณ 

4. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้จริง  
เช่น ห้องสมุดต้นแบบมีชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา   2561   
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีพัฒนาการสูงขึ้น 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ยังมีบางตัวชี้วัดของกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่ควรเร่งพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ในปีการศึกษา2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560  มี  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาขึ้นและยังมีอีก 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังมีบางตัวชี้วัดของกลุ่มสาระต่าง ๆ ต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียน ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ 
จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและท่ีสำคัญต้องมีการพัฒนาในด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือปรับการเรียนรู้ให้เข้ากับศตวรรษท่ี 21 ให้นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศโดยจัด 
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

2.จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนำเสนอผลงาน 
การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน 

3. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว 
4. ปลูกฝังทัศนคติคิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ จิตอาสา และดำรงความเป็นไทย 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. ควรพัฒนากระบวนการนิเทศภายในให้มีความต่อเนื่องและนำผลการนิเทศมาใช้ในการ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ควรมีการเผยแพร่รูปแบบการบริหารจัดการ SCWY Model  ให้กับโรงเรียนอื่นใน 
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สหวิทยาเขตและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา Good Network อย่าง 

หลากหลาย 
4. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียน 
5. ควรมีการรวบรวมจัดทำข้อมูลในการดำเนินงานของการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆให้เป็น 

ระบบสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1. ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนำภาษาอังกฤษมาสอดแทรกในรายวิชาอ่ืน ๆ  
เพ่ือให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

2. ครูพัฒนาแผนการสอนและออกแบบการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมทั้งด้านการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 

3. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
กิจกรรมการเรียนการสอนต้องหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตามศักยภาพได้ 

4. การจัดการเรียนการสอนควรมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนซึ่งจะมีผู้เรียน 
ทั้งเก่ง ปานกลางและอ่อน ครูจะต้องเตรียมบทเรียนต่าง ๆที่สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน 
ข้อเสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน   
1. กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
2. การประเมินผลอย่างเข้มข้นตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในด้านคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ 
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ...1. ปี 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. ควรจัดกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
2. ควรมีการพัฒนาและเผยแพร่รูปแบบการบริหารจัดการ SCWY Model ให้เป็นนวัตกรรม 

ในการบริหารจัดการ 
3. ควรพัฒนารูปแบบบริหารจัดการ SCWY Model ให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับ 

บริบทของสถานศึกษา 
4. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียน 
4. ควรมีการรวบรวมจัดทำข้อมูลในการดำเนินงานของการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆให้เป็น 

ระบบสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
6. ควรนำ QR Code มาใช้ในการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อลดปริมาณ 

การใช้กระดาษ 
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ..1.. ปี 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
1. ครูจัดทำแผนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพความถนัดของผู้เรียนและการ 

วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
2. ครูควรพัฒนาตนเองให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการในการ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
3. ในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตควรนำการใช้การถามแบบ RCA (Reflect  Connect  

Apply) 
4. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันภายในโรงเรียนให้เข้มแข็งครอบคลุมทุกกลุ่ม 

สาระ โดยการประยุกต์จากกิจกรรม PLC เป็นกิจกรรม SLC (School Learning Community) 
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน .1.. ปี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
จากการดำเนินการของสถานศึกษา ในเรื่องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพผู้เรียนที่ 

สามารถพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีได้ คือด้านทักษะการอ่าน และด้านคุณธรรม 
 1. ด้านทักษะการอ่าน ควรดำเนินการดังนี้ 
  1) สร้างรูปแบบการฝึกทักษะการอ่านในแต่ละด้าน หลากหลายรูปแบบ 
  2) เสนอรูปแบบการฝึกทักษะการอ่าน เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินให้กับผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง เป็นไปได้ 
  3) นำรูปแบบการฝึกทักษะการอ่านที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงมาใช้ในการฝึกปฏิบัติกับ
นักเรียน 
  4) นำผลการดำเนินการฝึกทักษะการอ่านกับนักเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
  5) นำรูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่าน เผยแพร่สู่สถานศึกษาอ่ืน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานอื่นต่อไป 
 2. ด้านคุณธรรม ควรดำเนินการดังนี้ 
  1) พัฒนากิจกรรมต่าง ๆที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดทำเป็นโครงงานเพ่ือนักเรียน
สามารถนำไปใช้ได้จริง 
  2) โครงงานที่ประสบผลสำเร็จหรือได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับมีการเผยแพร่ในหลากหลาย
ช่องทางเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
จาการดำเนินการของสถานศึกษา ในด้านการบริหารจัดการซึ่งสถานศึกษามีรูปแบบการ 

บริหาร SCWY Model  สามารถพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีได้ โดยการดำเนินการดังนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SCWY Model กำหนดเป็นรูปแบบและแนวทางการ
นำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2. เสนอรูปแบบการบริหารจัดการตามรูปแบบ SCWY Model ให้กับผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ความเหมาะสม ความถูกต้อง เป็นไปได้ 
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  3. นำรูปแบบ SCWY Model ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ชี้แจงทำความรู้ความเข้าใจบุคลากรทุกฝ่าย 
  4. นำผลการดำเนินการบริหารจัดการตามรูปแบบ SCWY Model ปรับปรุงพัฒนาและ
ประเมินผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด  
  5. นำรูปแบบ SCWY Model ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเผยแพร่สู่สถานศึกษาอ่ืน 
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นต่อไป 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ครูควรนำรูปแบบการสอนสื่อต่าง ๆที่ครูได้ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนมาพัฒนาให้เป็น
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งสามารถพัฒนา โดยการดำเนินการดังนี้ 
  1. นำรูปแบบการเรียนการสอน สื่อการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใช้
ในการพัฒนานักเรียน บันทึกผลการใช้เพื่อดูผลการสะท้อนคุณภาพของนวัตกรรม  
  2. นำผลการใช้นวัตกรรมมาศึกษาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียนยิ่งขึ้น 
  3. นำนวัตกรรมที่พัฒนาแล้วเผยแพร่ให้ครูในกลุ่มสาระและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนปรับใช้  
  4. นำนวัตกรรมเผยแพร่สู่สถานศึกษาอ่ืน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนต่อไป 
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ส่วนที่ 2   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนศรีชมภูวิทยาเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้าน 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และได้รับรางวัลคุณภาพโรงเรียนที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ ระดับ ScQA ( School Quality Award )  ประจำปี 2561 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ 
(Active Learning)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  ตามความถนัดและความสนใจ มีหลักสูตรที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดของ
ตนเอง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จัดกระบวนการเรียนการสอนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ           
ที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด       
ของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน อ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่าง ๆ ได ้ อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ
สังเกตจากสมุดบันทึกรักการอ่านของนักเรียนทุกคนที่ห้องสมุดของโรงเรียนมอบให้นักเรียนทุกคน ส่งเสริม
โครงการนิสัยรักการอ่าน และส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประเภทนักเรียน นักศึกษาประจำปี 
2560 และประจำปี 2561 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้นรีวิว
หนังสือระดับมัธยมศึกษา จากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  เขียนแนะนำ
ตัว บรรยายประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น  ย่อความ เรียงความ และเขียนจดหมายด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง
เหมาะสม ดูข้อมูลจากเอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้นในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถในด้าน
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูด
และเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์   
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นต่อเนื่อง เช่น ได้ระดับ
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เหรยีญทองการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม4-ม.6    ได้ระดับเหรียญทองการแข่งขันการท่องอาขยานทำนอง
เสนาะ ม.4-ม.6  และได้ระดับเหรียญทองการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4 - ม.6 เป็นต้น 
       ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยวิธีการที่หลากหลายและการให้เหตุผล) ทักษะการคิดคำนวณ มาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจำวัน ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือทักษะการคิดคำนวณเพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาคำตอบ จากสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจำวันที่กำหนดเกี่ยวกับความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับภาคนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาสาสตร์ จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ 
การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน การนำเสนองานโครงงานการเรียนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายงานโครงการเปิดบ้านวิชาการ การ
เข้าค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพฯ โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ  
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำงานร่วมกัน การอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหาในการเรียนในแต่ละรายวิชา นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การ
จัดการการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา การสร้างบ้านดิน การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับประเทศ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ เนื่องใน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  
การประกวดผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ รายงานการวิจัยในชั้น
เรียนที่เกิดจากการบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ ชิ้นงานจากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
กิจกรรมศตวรรษที่ 21  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการผ่าน DLIT  และ SMART PHONE  การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ KKU SMART LEARNING การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการ Coaching Team  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ coding ผ่านการใช้โปรแกรม Kid Bright 
นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ผลงานนักเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน  3  ปี
ย้อนหลังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2560 -2562)   สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนมี
ความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทำงานหรือ
อาชีพ โครงการจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรเชื่อมโยง ประกอบด้วยประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชา
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โยธา ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาบัญชี ประชุมครูวางแผนสำรวจวัสดุที่ต้องการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพทั้ง
ทางด้านในการเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เอกสาร สื่อประกอบการสอน วัสดุ อุปกรณ์พร้อม
สำหรับการจัดกาเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติงาน ตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน 
และกิจกรรมฝึกอาชีพแก่นักเรียน โดยการสอนทำขนมดอกไม้จากใบเตย ปลูกผักจำหน่าย ภายในโรงเรียน 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
รักงานศิลปะ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการปฏิบัติงานและนำเสนองานในรูปแบบ
ต่าง ๆร่วมกับเพ่ือน สามารถนำไปปรับให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโครงการแนะแนวอาชีพ โรงเรียนมารจัด
กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนวิเคราะห์ความสนใจ ความถนัดของตนเอง เพื่อเลือกให้
สอดคล้องกับหน้าที่การงานของตนในอนาคต และนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ต่องาน
อาชีพ  วิชาการค้นคว้าอิสระ หรือ วิชา IS มีทั้งหมด 3 วิชา ซึ่งต้องเรียนต่อเนื่องกัน ได้แก่ IS1 IS2 และ IS3  
ทั้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยลักษณะวิชาเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ศึกษาตามความสนใจของนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4 คน ซึ่งจากการจัดการเรียนที่ผ่านมานั้น ได้คัดเลือก
นักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าประกวดแข่งขันการศึกษาค้นคว้าในระดับม.ปลาย เวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับชาติ (Word-Class Standard School Symposium) วันที่ 22 – 24 เดือน กันยายน 
พ.ศ.2562 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลระดับ “เหรียญเงิน” ซึ่งเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ฝึกการ
พูดนำเสนอ การแก้ปัญหาและการตอบคำถาม 
       โรงเรียนศรีชมภูวิทยาได้พัฒนาผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสงดออกทางด้านความรู้ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสงดออกทางด้านความรู้ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ และงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง
ใหม่ๆ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางที่จะพัฒนาความรู้ไปสู่สากลได้ในอนาคต 
ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง ที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษา มีคุณภาพอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา มีความตระหนักและเห็น
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นเวทีสำหรับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน 
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาค ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบสรุปผลการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการ สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกาโรงเรียน มีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความ
รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย การแสดงความเคารพ 
กิริยามารยาท การยิ้มไหว้ทักทาย แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการ
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ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการ คือ 1) ความขยัน 2) ความประหยัด 3) ความซื่อสัตย์ 4) ความมีวินัย 5) ความสุภาพ 6) ความสะอาด 
7) ความสามัคคี 8) ความมีน้ำ มีการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (โรงเรียน
วิถีพุทธ) มีการดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการทำบุญตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระ โดย
ทำประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ซึ่งนิมนต์พระมาที่โรงเรียน มีการทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ในรูปแบบของจิตอาสา ในการพัฒนาชุมชนใกล้โรงเรียน เช่น เก็บขยะในชุมชนและวัด 
ตามถนน ช่วยปรับภูมิทัศน์ เป็นต้น มีการดำเนินการวันสำคัญ คือ วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียน
ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติ 

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา มีนักเรียนในเขตบริการที่มาจาก 16 หมู่บ้าน ในเขตตำบลศรีชมภูและตำบล  
ถ้ำเจริญ เมื่อนักเรียนมาจากหลาย ๆ หมู่บ้านย่อมเกิดความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นเมื่อมาอยู่
ร่วมกันในโรงเรียนจึงต้องมีการกำหนดข้อตกลงและกฎระเบียบของโรงเรียน เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี  
ในหมู่คณะและฝึกการทำงานร่วมกันจึงกำหนดโครงการต่าง ๆ ขึ้น ได้แก่  โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
โครงการค่ายคุณธรรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
เล่นกีฬาเซปักตระกร้อ 

นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีนโยบายเร่งรัดการส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับทุกโรงเรียน ด้วยนโยบายดังกล่าวทางโรงเรียนจึงจัดมีการตรวจสุขภาวะร่างกายของนักเรียนและคณะครู
ให้มีสุขภาพที่ดีมีจิตสังคมที่สามารถส่งผลถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกภาคเรียน อีกท้ัง
ยังส่งเสริมการพัฒนาร่างกายของนักเรียนโดยการสนับสนุนให้นักเรียนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาต่าง ๆ ตาม
ความถนัด ซึ่งได้กำหนดให้ตรวจและบันทึก ดังนี้ 1) แบบบันทึกพฤติกรรม 2) เอกสารแสดงสุขภาวะร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 3) แบบทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกำหนดให้มีการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรเพื่อให้ครูได้นำไปสู่ห้องเรียนแก่นักเรียน เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  อีกทั้งทางโรงเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนออมเงินผ่านธนาคารโรงเรียน เพ่ือฝึกวินัยในการใช้เงิน ประหยัดและอดออม การใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล  
โรงเรียนได้กำหนดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และธนาคารขยะโดยจะมีการรับซื้อขยะรีไซเคิลเพ่ือสร้างรายได้
แก่นักเรียน  

2. ผลการดำเนินงาน 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/งาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อฝึกทักษะ

กระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น  ช่วยฝึกทักษะด้านการอ่าน ฟัง  ดู พูด เขียน
และตั้งคำถาม  ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน  ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  สืบค้นและนำเสนอข้อมูล ช่วยพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์   
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบสมเหตุสมผล ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

     การจดักิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อมุ่ง 
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ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “เป็นคนดี มีปัญญา”โดยผ่านกระบวนการที่
หลากหลาย เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมโฮมรูม  ค่ายอบรมคุณธรรมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
โครงการต่าง ๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้ง 8 กลุ่ม โครงการรณรงค์ด้านวินัยจราจร โครงการตามรอยพ่อ 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างบ้านดิน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนส่งเสริมหลักสูตร
การมีงานทำ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ (โครงการทวิศึกษา) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค 
บึงกาฬ ซึ่งแสดงผลในเชิงประจักษ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ประเด็นพิจารณา  
           1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ระดับคุณภาพ  ดี 

1.1 ) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละ 
ระดับชั้น  โดยมีที่มาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานทุกระดับชั้น  และการคิดคำนวณพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในรายวิชาพ้ืนฐานแต่ละระดับชั้น ตามตารางโดยจำแนกระดับคุณภาพ  
ดังต่อไปนี้  

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง กำลังพัฒนา 
ระดับผลการเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0, ร, มส 

แผนภูมิที่ 7  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย  
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร

ม.1 15 29 115 31 21 17 4 1 0

ม.2 7 22 77 31 3 24 59 0 0

ม.3 14 25 60 26 22 22 4 31 0

ม.4 21 23 37 51 11 2 1 7 3

ม.5 39 20 23 33 34 6 0 10 0

ม.6 54 34 20 18 6 2 1 0 0
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ตารางท่ี 9  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย  
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
แผนภูมิที่ 8   ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยเหมาะสม
ตามระดับชั้นวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

ม.1 233 15 29 146 38 5 
 ร้อยละ 6.44 12.45 62.67 16.31 2.15 

ม.2 225 7 22 108 27 59 
 ร้อยละ 3.11 9.78 48 12 26.22 

ม.3 205 14 25 86 44 35 
 ร้อยละ 6.83 12.20 41.95 21.46 17.07 

ม.4 156 21 23 88 13 11 
 ร้อยละ 13.46 14.74 56.41 8.33 7.05 

ม.5 165 39 20 56 40 10 
 ร้อยละ 23.64 12.12 33.94 24.24 6.06 

ม.6 135 54 34 38 6 1 
 ร้อยละ 40 25.19 28.15 4.44 0.74 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร

ม.1 60 25 60 39 17 10 8 4 3

ม.2 74 59 47 15 13 7 5 2 0

ม.3 74 59 47 15 13 7 5 2 0

ม.4 2 10 13 23 24 1 0 2 0

ม.5 17 9 13 16 5 3 3 11 0

ม.6 6 9 22 12 9 2 5 0 1
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ตารางท่ี 10   ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย   
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
ประเด็นพิจารณา  

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

           แผนภูมิที่ 9  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

ม.1 228 60 25 99 27 12 
 ร้อยละ 26.32 10.96 43.42 11.84 5.26 

ม.2 222 74 59 62 20 7 
 ร้อยละ 33.33 26.58 27.93 9.0 3.15 

ม.3 222 74 59 62 20 7 
 ร้อยละ 33.33 26.58 27.93 9.0 3.15 

ม.4 75 2 10 36 25 2 
 ร้อยละ 2.67 13.33 48 33.33 2.67 

ม.5 82 17 9 29 8 14 
 ร้อยละ 20.73 10.98 35.37 9.76 17.07 

ม.6 66 6 9 34 11 6 
 ร้อยละ 9.09 13.64 51.52 16.67 9.09 

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดีเยี่ยม 77.19 73.04 88.37 73.33 82.93 95.45

ระดับดี 13.16 0 0 0 0 1.52

ผ่าน 9.65 26.96 11.63 26.66 17.07 5.03

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ชั้น ม.1 – ม.6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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จุดเด่น 
นักเรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถในการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์และการสื่อสาร การแก้ปัญหา  

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูและสื่อสารโดยการพูด นำเสนอได้ด้วยวิธีการของตนเอง มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถาม  อยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 81.70  

 

ประเด็นพิจารณา  
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม         ระดับคุณภาพ  ดี  

แผนภูมิที่  10  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   
1 – 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

     จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 76.83 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ใน 
ระดับคุณภาพ  ดี   อย่างไรก็ตามผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ควรเสริมทักษะดังกล่าวให้นักเรียนมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

0.00

50.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ยอดเยี่ยม 4.00 17.00 17.00 13.00 6 15

ดีเลิศ 88 50 76 80 91 76

ดี 4 4 1 4 0 6

ปานกลาง 1 3 2 1 1 2

ก าลังพัฒนา 3 2 3 1 1 2

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ชั้น ม.1 – ม.6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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ประเด็นพิจารณา  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

แผนภูมิที่  11  ร้อยละของนักเรียนที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 86.49   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
ประเด็นพิจารณา 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
แผนภูมิที่  12  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป    
                    มัธยมศึกษาปีที่  1 – 6   

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ภาษาไทย 64 81 81 33 48 56

คณิตศาสตร์ 23 49 20 78 39 87

วิทยาศาสตร์ 23 58 40 46 64 54

สังคมศึกษา 78 78 89 73 79 86

สุขศึกษาและพลศึกษา 90 95 49 80 93 85

ศิลปะ 40 84 55 69 87 91

การงานอาชีพฯ 57 77 99 64 57 92

ภาษาต่างประเทศ 34 24 33 33 47 33

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ยอดเย่ียม 78.07 73.91 88.37 98.66 82.92 97

ดีเลิศ 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0

ดี 9.64 26.08 11.63 1.33 17.07 0.03

ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0

ก าลังพัฒนา 0 0 0 0 0 0

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้น ม.1 – ม.6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ยอดเย่ียม 78.07 73.91 88.37 98.66 82.92 97

ดีเลิศ 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0

ดี 9.64 26.08 11.63 1.33 17.07 0.03

ปานกลาง 0 0 0 0 0 0

ก าลังพัฒนา 0 0 0 0 0 0

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้น ม.1 – ม.6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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      ประเด็นพิจารณา 6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ       ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
แผนภูมิที่ 13 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่  1 – 6   
                  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 89.77   มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ       
สื่อสาร อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
      ประเด็นพิจารณา 7. มีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
แผนภูมิที่ 14 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา IS มัธยมศึกษาปีที่  2 และ  
                  มัธยมศึกษาปีที่  5 

 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ยอดเย่ียม 92.10 78.26 93.02 86.66 97.56 91

ดีเลิศ 4.38 17.39 5.81 10.66 1.21 9.09

ดี 3.5 0.00 1.16 1.33 1.21 0

ปานกลาง 0 2.6 0 1.33 0 0

ก าลังพัฒนา 0 1.73 0 0 0 0

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ
ชั้น ม.1 – ม.6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0
ค่าเฉลี่ย 29.00 6.06 15.20 29.70 7 0 0 3.64

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา IS มัธยมศึกษาปีท่ี  2
และมัธยมศึกษาปีที่ 5
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จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 50.26  มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา IS ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 และมัธยมศึกษาปีที่  5  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  

ประเด็นพิจารณา 8. ความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
แผนภูมิที่ 15 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                  ประจำปีการศึกษา 2562 

จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนที่มีความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ได้รับเหรียญทองคิดเป็นร้อยละ 70  เหรียญเงินคิดเป็นร้อยละ 20  เหรียญทองแดงคิดเป็นร้อยละ 10 เป็น
ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5  รายการคิดเป็นร้อยละ 7.14  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ประเด็นพิจารณา 1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
แผนภูมิที่ 16 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ประจำปีการศึกษา 2562   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00

20.00

ภาษา
ไทย

คณิต วิทย์ สังคม สุข
ศึกษา

ศิลปะ ภาษา
ต่างป
ระเทศ

การ
งาน

อาชีพ

กิจกร
รม

พัฒนา
ผู้เรียน

เหรียญทอง 9.00 5.00 2.00 6.00 1 17 1 4 4

เหรียญเงิน 4 1 3 0 1 1 4 0 0

เหรียญทองแดง 0 3 1 0 0 0 3 0 0

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ยอดเยี่ยม 92.11 73.04 83.72 73.33 71.95 96.97

ดีเลิศ 7.89 26.96 11.63 26.67 28.05 3.03

ดี 0 0 4.65 0 0 0

ปานกลาง 0 0 0 0 0 0

ก าลังพัฒนา 0 0 0 0 0 0

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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ประเด็นพิจารณา 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
แผนภูมิที่ 17 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ประจำปีการศึกษา 2562   

ประเด็นพิจารณา 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
แผนภูมิที่ 18 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม.6

ยอดเย่ียม 102.00 90.00 70.00 60.00 74.00 55.00

ดีเลศิ 3.00 15.00 10.00 10.00 5.00 5.00

ดี 5 5 3 3 1 4

ปำนกลำง 1 3 1 1 1 1

ก ำลงัพฒันำ 3 2 2 1 1 1

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในความเป็นไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - จ าแนกตามระดับคุณภาพ

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ที่อยู่ในระดับยอดเย่ียม

การยอมรับความคิดเห็นผูอ้ื่น สุขภาวะทางจิต มีภูมิคุ้มกันตนเอง ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม
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ประเด็นพิจารณา 6. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  
                     ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
แผนภูมิที่ 19 การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา 
2562 

4. จุดเด่น 
  1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านรวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ สามารถใช้ 

เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และได้รับรางวัลยอดนักอ่าน
ระดับประเทศ 

2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ คนดีมีปัญญา โดยโรงเรียนได้ 
ทำโครงการที่สำคัญเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนคือ โครงการตามรอยพ่อ โรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร้างบ้านดิน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. โรงเรียนส่งเสริมหลักสูตรการมีงานทำ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  
(โครงการทวิศึกษา) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 

4.นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ข 
ผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การจัดการการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา 
การสร้างบ้านดิน การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

5. การประกวดผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ  
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่เกิดจากการบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ ชิ้นงานจากการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมศตวรรษที่ 21   

จุดควรพัฒนา 
  สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา   2562   
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561  มีพัฒนาการสูงขึ้น 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ยังมีบางตัวชี้วัดของกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่ควรเร่งพัฒนา

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6

ยอดเยี่ยม 87.91 81.81 88.17 88.23 76.19 76.92

ดีเลิศ 12.08 18.18 11.82 17.64 23.80 23.07

ดี 0 0 0 0 0 0

ปำนกลำง 0 0 0 0 0 0

ก ำลงัพฒันำ 0 0 0 0 0 0

0.00
20.00
40.00
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80.00

100.00

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้น ม. 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561  ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ต่าง ๆ ต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  

สถานศึกษาควรจัดเวทีแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ 
เปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิโต้วาที ประกวดโครงงาน และผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญต่อการจัดหางบประมาณเพ่ือบำรุงรักษา พัฒนา ซ่อมแซม อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เพียงพอและทันสมัย พัฒนาความรู้ ทักษะ จิตสำนึก ในการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสม ให้นักเรียนทำแบบวัดบุคลิกภาพจากหลายๆ 
หน่วยงาน สถานบันเพื่อจะได้เปรียบเทียบและตัดสินใจที่ดีและหลากหลายในการเลือกสถาบันที่ต้องการศึกษา 
ต่อหรือทำงาน   
  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี  และแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ไว้ได้อย่างชัดเจน  มีพันธกิจที่จะทำให้วิสัยทัศน์นั้นบรรลุและมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา  
มีกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนอยู่ 5 กลยุทธ์ อยู่ในระดับดี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สพม. 
สพฐ. และประเทศชาติ มีการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาที่ชัดเจน 
  โรงเรียนศรีชมภูวิทยามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติโดยมีการดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

2. สถานศึกษามีการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ และสำรวจความต้องการของชุมชน เพ่ือเป็น
แนวทางในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

3. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนดขึ้นมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ และความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการดำเนินงาน จัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ ซึ่งนำไปสู่กระบวนการทำงานของ
โรงเรียนตามกลุ่มงานต่าง ๆ  
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2. ผลการพัฒนา 
  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา ระบบดูแล
ชว่ยเหลือนักเรียน ระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ซึ่งสถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้ ดังนี้  

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2562-2565  
2. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  
3. งานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล 

สารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น ข้อมูลครู บุคลากร นักเรียน แหล่ง
เรียนรู้ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสภาพชุมชน ฯลฯ 2) ข้อมูลที่เป็นผลการประเมิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีการจัดทำหลักสูตรเพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ดังนี้ 
           1. หลักสูตรทวิศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาชีพเพ่ือนำไปประกอบอาชีพได้ โดยการแบบทวิ
ศึกษา แบ่งออกเป็น 4 แผนก ได้แก่ 1. แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 2. ช่างยนต์ 3. ช่างไฟ 4. การบัญชี 
           2. การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เพ่ือนำสู่ความ
เป็นมาตรฐานสากล  
           3. หลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
   โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง จัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ รวม 35 ห้อง อาคารประกอบการ รวม 
8 หลัง อาคารบ้านพักครูและนักเรียน 12 หลัง สิ่งก่อสร้างอ่ืน สนามกีฬา รวม 7 สนาม และแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานการเรียนรู้ TK park บ้านดิน บ่อเลี้ยงปลา สวนปาล์ม สวน
โกโก้ สวนยางพารา ฯลฯ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น วัดป่าดานวิเวก พิพิธภัณฑ์มีชีวิตโซ่พิสัย หมู่บ้าน
นวัตกรรมวิถี ฯลฯ 
 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือเป็นการเปิด
มุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังที่ดีต่อ
บุคลากร เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร ดังนี้  1. โครงการศึกษาดูงาน  2. ขวัญและกำลังใจ  3. อบรม สัมมนาพัฒนาครู มีการ
อบรมหลักสูตรตามที่คุรุพัฒนารับรอง การอบรมครูตามนโยบายของ สพฐ. และมีการพัฒนาตนเองโดยการ
อบรมออนไลน์ 4. อบรมพัฒนานักการภารโรง  จากการพัฒนาตนเองในทุกปีการศึกษา ครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตาม
แผนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
ตารางที่ 11  แสดงวิธีการและผลการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

0%

8%
5%

87%

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง / ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง / ภาคเรียน

0%

2 แห่ง :50 %

2 แห่ง : 33.33%

1 แห่ง : 17 %

จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ไม่ได้มีส่วนร่วม 1 ครั้ง / ภาคเรียน

2 ครั้ง / ภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง/ ภาคเรียน
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วิธีการพัฒนา 
 

ผลการพัฒนา 
 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในรูป
ของงบประมาณและบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียน 
การสอน 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผล 

ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

3. จุดเด่น 
  1. ผู้บริหารใช้การบริหารเชิงระบบในการบริหารจัดการ คือ H-PDCA (5 ร) 

2. มีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน คือ SCWY Model 
3. มีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีความเข้มแข็งและหลากหลาย 
4. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการ KKU Smart Learning ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงการทวิศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาอาชีพ เช่น 

อุทยานการเรียนรู้ TK Park บ้านดิน บ่อเลี้ยงปลา สวนปาล์ม สวนโกโก้ และสวนยางพารา เป็นต้น 
6. โรงเรียนเข้าสู่โครงการ World Class Standard School สามารถพัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัล 

School Quality Award (SCQA) 
4. จุดควรพัฒนา 

1.ควรพัฒนากระบวนการนิเทศภายในให้มีความต่อเนื่อง และนำผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

2.ควรมีการเผยแพร่รูปแบบการบริหารจัดการ SCWY Model  ให้กับโรงเรียนอื่นในสหวิทยาเขตและ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา Good Network อย่างหลากหลาย 
4. ควรมีการรวบรวมจัดทำข้อมูลในการดำเนินงานของการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆให้เป็นระบบ 

สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น  
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ทางวิชาการ โดยส่งเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อน 

ความรู้ ความสามารถพัฒนานักเรียน  
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ยึด มั่นในวินัยและจรรณยาบรรณครู เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

ประเด็นพิจารณา จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ในชีวิตได้ 

ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการดำเนินการนี้ ครูได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่ม
จากการวิเคราะห์หลักสูตร การรู้จักนักเรียนรายบุคคล และกำหนดโครงสร้างของแผนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ แล้วนำไปสู่การไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ด้านอาชีพ ด้านการอยู่
ร่วมกันในสังคม และด้านการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning เป็นโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แอพพลิเคชั่น ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โครงการกิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบักเรียนได้เข้าถึงกิจกรรมและวันสำคัญแห่งชาติของไทย เป็นการ
สนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสาน
และเข้าร่วมประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม เช่น วันครู วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ เป็นต้น จัดกระบวนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา เน้นพัฒนาทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยผ่านกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน รวมไปถึงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อฝึกทักษะ การแสดงออก การนำเสนองาน 
แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น  

ประเด็นพิจารณา  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีการใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐาน  เพื่อ
นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้สื่อทำมือเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การใช้สื่อ
เทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  โดยผ่านอินเตอร์เน็ต  ICT  DLIT  DLTV สื่อมัลติมิเดีย สมาร์ท
โฟน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ   
      นอกจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว ยังมีการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน การละเล่น วัฒนธรรมท้องถิ่น มาจัด
กิจกรรมในโรงเรียน และมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ วัดป่าดานวิเวก จะได้เรียนรู้ในส่วนของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีบุญประทายข้าวเปลือก ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำเป็นประจำของพุทธศาสนิกชน วัดศรี
ชมภูวนาราม และวัดดานม้าแล่น  คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา  
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ประเด็นพิจารณา  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ข้อค้นพบ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 

และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
       1. ด้านกายภาพ  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา มีการอำนวยความสะดวกภายในห้องเรียนได้อย่างเพียงพอ เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ี ทั้งครูและนักเรียน กระดานสำหรับจัดป้ายนิทรรศการ รวมถึงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวย
ความสะดวกที่ใช้ในชั้นเรียน เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  โทรทัศน์ สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
       2. ด้านสังคม  เป็นสิ่งที่สำคัญ เด็กสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รักใคร่
กลมเลียวกัน ร่วมมือร่วมใจในการทำงานกลุ่ม  เด็กจะเกิดความปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็ก และเด็กกับครู 
เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ในการเรียนวิชาต่างๆ เมื่อนักเรียนมีงานบที่ต้องทำเป็นงานกลุ่ม ครูจะจัดให้
นักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน  อยู่ด้วยกัน ทำให้นักเรียนเกิดความช่วยเหลือกัน มีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน 
       3. ด้านการศึกษา  ทางโรงเรียนได้จัดทำข้อตกลงระหว่างครูกับโรงเรียนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน โดยการลดการให้ผลการเรียน 0 ร มส. และ มผ. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
และเพ่ิมศักยภาพให้ผู้เรียนให้มากขึ้น 

ประเด็นพิจารณา  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูมีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีวัด
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจักการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อยกลับแก่ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้พัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
      1. ประเมินผลผู้เรียนจากสภาพจริง ได้แก่ ผลงานนักเรียน 
      2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
      3. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
      4. นักเรียนมีส่วนร่วมเก่ียวข้องในการวัดและประเมินผล ได้แก่ บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับ
นักเรียน 
      5. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง ได้แก่ รายงานผลการเรียนของนักเรียน 

ประเด็นพิจารณา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติการจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  มีการวัดประเมินผล  การประกาศผลการเรียน 0 ร มส. และ มผ. ให้นักเรียนได้รับทราบ  
รายงานบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการ  Coaching Teams เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกิด



34 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC  การทำวิจัยในชั้นเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

2. ผลการดำเนินงาน 
  ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้โรงเรียน     
มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ 
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบันทึก การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ มีการจัดทำเอกสาร
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญจากการดำเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับ ดีเลิศ 

3. จุดเด่น 

  1. ครูได้จัดทำแผนการเรียนรู้จากการวิเคราะห์หลักสูตร การรู้จักนักเรียนรายบุคคล และกำหนด
โครงสร้างของแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แล้วไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2. ครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ 
นักเรียน เช่น อินเทอร์เนตความเร็วสูง  DLIT  DLTV สื่อมัลติมิเดีย สมาร์ทโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 

3. ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างหลากหลาย เช่น Project Base Learning 
รูปแบบ Independent Study รูปแบบ STEM Education วิทยาการคำนวณ 

4. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้จริง เช่น 
ห้องสมุดต้นแบบมีชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระต่าง ๆ 
 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนำภาษาอังกฤษมาสอดแทรกในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือให้
นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

2.. ครูพัฒนาแผนการสอนและออกแบบการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมทั้งด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 

3. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กิจกรรม
การเรียนการสอนต้องหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตามศักยภาพได้ 

4. การจัดการเรียนการสอนควรมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนซึ่งจะมีผู้เรียน 
ทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน ครูจะต้องเตรียมบทเรียนต่าง ๆที่สอดคล้องกับถนัดของผู้เรียนแต่ละคน 

5. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
  1.ครูควรนำรูปแบบการสอนสื่อต่าง ๆที่ครูได้ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนมาพัฒนาให้เป็น
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งสามารถพัฒนา โดยการดำเนินการดังนี้ 
  2. นำรูปแบบการเรียนการสอน สื่อการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใช้
ในการพัฒนานักเรียน บันทึกผลการใช้เพื่อดูผลการสะท้อนคุณภาพของนวัตกรรม  
  3. นำผลการใช้นวัตกรรมมาศึกษาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียนยิ่งขึ้น 
  4.  นำนวัตกรรมที่พัฒนาแล้วเผยแพร่ให้ครูในกลุ่มสาระและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนปรับใช้  
  5.  นำนวัตกรรมเผยแพร่สู่สถานศึกษาอ่ืน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนต่อไป 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน    ✓  
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ✓  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ✓  

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ    
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่
ในระดับ  ดีเลิศ  ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองโดยรวมของโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน  
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด
ปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ 2 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการมีผลประเมิน
ในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิด
จากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ วิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ
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การเรยีนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผล
จากสภาพจริงในทุกข้ันตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจน  มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ส่วนที่ 3 

     สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 

  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 12 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ สามารถใช้ 
เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และได้รับรางวัลยอดนัก
อ่านระดับประเทศ 
           2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน คือ คนดีมีปัญญา โดยโรงเรียนได้ 
ทำโครงการที่สำคัญเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนคือ โครงการตามรอยพ่อ โรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร้างบ้านดิน การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
          3. โรงเรียนส่งเสริมหลักสูตรการมีงานทำ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  
(โครงการทวิศึกษา) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 

● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        1.สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา   
2562  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีพัฒนาการ
สูงขึ้น 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ยังมีบางตัวชี้วัดของกลุ่ม
สาระต่าง ๆ ที่ควรเร่งพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา2562 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2561  ทุกกลุ่มสาระต่าง ๆ ต้อง
เร่งพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  
         2. ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านการ
นำเสนอ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ การ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล
และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
         3.ผู้เรียนยังต้องพัฒนาในด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือปรับการเรียนรู้ให้เข้ากับศตวรรษ
ที่ 21 ให้นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิม
ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตาม
หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

     ● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
      1. ผู้บริหารใช้การบริหารเชิงระบบในการบริหาร
จัดการ คือ H-PDCA (5 ร) 
       2. มีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน 
คือ SCWY Model 
       3. มีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาที่มีความ
เข้มแข็งและหลากหลาย 
       4. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการ KKU 
Smart Learning ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ
ทวิศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
       5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาอาชีพ เช่น อุทยานการ
เรียนรู้ TK Park บ้านดิน บ่อเลี้ยงปลา สวนปาล์ม สวนโกโก ้
และสวนยางพารา เป็นต้น 
       6. โรงเรียนเข้าสู่โครงการ World Class Standard 
School สามารถพัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัล School 
Quality Award (SCQA) 

    ● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
        1.ควรพัฒนากระบวนการนิเทศภายในให้มีความ
ต่อเนื่อง และนำผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
        2. ควรมีการเผยแพร่รูปแบบการบริหารจัดการ 
SCWY Model  ให้กับโรงเรียนอื่นในสหวิทยาเขตและ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
         3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา Good Network อย่าง
หลากหลาย 
          4. ปรับปรุงแผนปฏิบตัิการประจำปีให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียน 
          5. ควรมีการรวบรวมจัดทำข้อมูลในการ
ดำเนินงานของการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 
สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว 

 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

● ดา้นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
     1. ครูได้จัดทำแผนการเรียนรู้จากการวิเคราะห์
หลักสูตร การรู้จักนักเรียนรายบุคคล และกำหนด
โครงสร้างของแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์แล้วไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
       2. ครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น อินเทอร์
เนตความเร็วสูง  DLIT  DLTV สื่อมัลติมิเดีย สมาร์ทโฟน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
        3. ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
อย่างหลากหลาย เช่น Project Base Learning รูปแบบ 

   ● ดา้นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
         1.ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนำ
ภาษาอังกฤษมาสอดแทรกในรายวิชาอ่ืน ๆ  
เพ่ือให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
          2. ครูพัฒนาแผนการสอนและออกแบบการ
สอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมทั้งด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 
          3. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
กิจกรรมการเรียนการสอนต้องหลากหลายเพื่อให้
ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตามศักยภาพได้ 
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Independent Study รูปแบบ STEM Education 
วิทยาการคำนวณ 
       4. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมเป็นแหล่ง
เรียนรู้และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้จริง เช่น ห้องสมุด
ต้นแบบมีชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ 
 

            4. การจัดการเรียนการสอนควรมุ่งประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนซึ่งจะมีผู้เรียน 
ทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน ครูจะต้องเตรียมบทเรียน
ต่าง ๆที่สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน 
 
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. ด้านทักษะการอ่าน ควรดำเนินการดังนี้ 
  1) สร้างรูปแบบการฝึกทักษะการอ่านในแต่ละด้าน หลากหลายรูปแบบ 
  2) เสนอรูปแบบการฝึกทักษะการอ่าน เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินให้กับผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง เป็นไปได้ 
  3) นำรูปแบบการฝึกทักษะการอ่านที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงมาใช้ในการฝึกปฏิบัติกับ
นักเรียน 
  4) นำผลการดำเนินการฝึกทักษะการอ่านกับนักเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
  5) นำรูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่าน เผยแพร่สู่สถานศึกษาอ่ืน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานอื่นต่อไป 
 2. ด้านคุณธรรม ควรดำเนินการดังนี้ 
  1) พัฒนากิจกรรมต่าง ๆที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดทำเป็นโครงงานเพ่ือนักเรียน
สามารถนำไปใช้ได้จริง 
  2) โครงงานที่ประสบผลสำเร็จหรือได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับมีการเผยในหลากหลายช่องทาง
เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
จาการดำเนินการของสถานศึกษา ในด้านการบริหารจัดการซึ่งสถานศึกษามีรูปแบบการ 

บริหาร SCWY Model  สามารถพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีได้ โดยการดำเนินการดังนี้ 
  1.ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SCWY Model กำหนดเป็นรูปแบบและแนวทางการ
นำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2.เสนอรูปแบบการบริหารจัดการตามรูปแบบ SCWY Model ให้กับผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ความเหมาะสม ความถูกต้อง เป็นไปได้ 
  3.นำรูปแบบ SCWY Model ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ชี้แจงทำความรู้ความเข้าใจบุคลากรทุกฝ่าย 
  4.นำผลการดำเนินการบริหารจัดการตามรูปแบบ SCWY Model ปรับปรุงพัฒนาและ
ประเมินผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด  
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  5.นำรูปแบบ SCWY Model ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเผยแพร่สู่สถานศึกษาอื่น 
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นต่อไป 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  1. นำรูปแบบการเรียนการสอน สื่อการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใช้
ในการพัฒนานักเรียน บันทึกผลการใช้เพื่อดูผลการสะท้อนคุณภาพของนวัตกรรม  
  2. นำผลการใช้นวัตกรรมมาศึกษาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียนยิ่งขึ้น 
  3. นำนวัตกรรมที่พัฒนาแล้วเผยแพร่ให้ครูในกลุ่มสาระและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนปรับใช้  
  4. นำนวัตกรรมเผยแพร่สู่สถานศึกษาอ่ืน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนต่อไป 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ 
PISA 
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 ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 

- ประกาศโรงเรียนศรีชมภูวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียนศรีชมภูวิทยา เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
  ประจำปีการศึกษา 2562 

 

     
       



๑ 

 

 

ประกาศโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
……………………………………………………. 

โดยทีม่ีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
กระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำหรับให้สถานศึกษา
ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสำหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ซึ่งจะทำให้เกิดความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 โรงเรียนศรีชมภูวิทยาจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
  

     ประกาศ ณ วันที่  3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
 
       
 

              ( นายชวนะ  ทวีอุทิศ ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ   

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
          และแก้ปัญหา 

  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  7) มีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  8) ความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  5) การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก  
                   กลุ่มเป้าหมาย  
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



๓ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
   3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
                    ในชีวิตได ้
   3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 
 

  ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครั้งที่ 1  /2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
ณ ห้องประชุมวิทยบริการ  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562   
ของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา เห็นชอบให้ดำเนินการประกาศได้ 
 
 
 
 
 
                                             ลงชื่อ 

(นายพิทักษ์  สุระพร) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
--------------------------------------- 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
กระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียง
สำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม 
กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   3  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 

 
 
     ( นายชวนะ  ทวีอุทิศ ) 
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
 
 
 
 
 

 



๖ 

 

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ 70     ระดับ ดี  
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 70     ระดับ ดี  

   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 70     ระดับ ดี  
   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80     ระดับ ดีเลิศ  
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80     ระดับ ดีเลิศ  
   6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90     ระดับยอดเยี่ยม 
   7) มีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ร้อยละ 70     ระดับ ดี 
   8) ความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการ ร้อยละ 70     ระดับ ดี 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 90    ระดับยอดเยี่ยม 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90    ระดับยอดเยี่ยม 
   3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90    ระดับยอดเยี่ยม 
   4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 90    ระดับยอดเยี่ยม 
   5) การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 80     ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 80     ระดับ ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 80     ระดับ ดีเลิศ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
      สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย     

ร้อยละ 80     ระดับ ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 80     ระดับ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
      อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 90    ระดับยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80     ระดับ ดีเลิศ 



๗ 

 

 
มาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ  
      สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 80     ระดับ ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90    ระดับยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90    ระดับยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา  
      ผู้เรียน 

ร้อยละ 90    ระดับยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ  
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80     ระดับ ดีเลิศ 

 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 
  1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
  2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับ 4 ดีเลิศ ร้อยละ 80 – 89 
ระดับ 3 ดี ร้อยละ 70 – 79 
ระดับ 2 ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69 
ระดับ 1 กำลังพัฒนา ร้อยละ 50 – 59 

 
  3. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 



๘ 

 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 

 
  ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งที่  1 /2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
ณ ห้องประชุมวิทยบริการ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา เห็นชอบให้ดำเนินการประกาศได้ 
 
 
 
 
 
                                             ลงชื่อ 

(นายพิทักษ์  สุระพร) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑ 

 

 
                                                   
                                          

คำสั่งโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
   ที ่ 046 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
ประจำปีการศึกษา 2562 

............................................ 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรค

หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 
2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงโดย กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
            ดังนั้นเพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี
การศึกษา 2562  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล    
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน 
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.ที่ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

1.1 นายพิทักษ์  สุระพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
1.2. นายกิตติ  พรวุฒิพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธาน 
1.3. นายทรงกรช  ทองคำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.4. นายสมยศ  บุตรนนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.5. นายสมชาย  ผ่องแผ้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.6. นายเสนีย์  สุริยะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.7. นายวิไลศักดิ์  แสนเทพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.8. นายวรเชษฐ์  บาทชาร ี  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
1.9. นายปัญจา  แสงเพชร  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
1.10. นายธงชัย  คำภูจูม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
1.11. นางสมดี  พรมเมือง   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
1.12. นายพงษ์พิพัฒน์  แสงคง  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
1.13. นายภิรมย์  ป้องขวาพล  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
1.14. นายปรีดา  โคตรสุโน  กรรมการผู้แทนครู   กรรมการ 
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1.15. นายชวนะ  ทวีอุทิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา และเสนอแนวทาง กำกับ และติดตามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบ อนุมัติรายงานประจำปี  (SAR)  ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและที่ปรึกษา 

2.1  นายชวนะ   ทวีอุทิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2.2  นายปรีดา  โคตรสุโน          ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ  รองประธานกรรมการ                                                       

2.3  นางสถาพร  สิมลา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
2.4  นายชาตรี  พะยิ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
2.5 นายชาญชัย  คงสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
2.6 นางกนิษฐา  ผาสุทร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
2.7 นายคมสันต์  อันมาก  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
2.8 นางสาวทองม้วน  โยธชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
2.9 นางบุษบา  พัสดร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
2.10 นางสาวทองม้วน  โยธชยั หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
2.11 นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ     หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการและเลขาฯ 
มีหน้าที ่ เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ นิเทศ กำกับ 

ติดตาม ดำเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาให้คำแนะนำและชี้ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนาแก่สถานศึกษา กำกับการจัดทำและส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
3. คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน (ความเหมาะสม เป็นไปได้/ความเชื่อถือได้ /ประสิทธิผล)  
 ความเหมาะสม เป็นไปได้  พิจารณาการกำหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้อง

กับบริบทและสภาพจริงของผู้เรียน 
 ความเชื่อถือได้ พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน /ผลการตรวจสภาพ

จริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้ ข้อมูลหลายแหล่งในเชิงตรวจสอบยืนยัน แล้วพิจารณาความสอดคล้อง
ของผลการตัดสินว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด อันสะท้อนความเชื่อถือได้ของผลการประเมิน       

ประสิทธิผล  พิจารณาจากผลการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของแต่ระดับชั้น/
บริบทของสถานศึกษา /พัฒนาการดีขึน้ เมื่อเทียบระหว่างปีการศึกษาหรือสามารถรักษาระดับคุณภาพท่ีสูงอยู่
แล้วให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน หรือพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้    

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. นางกนิษฐา  ผาสุทร         ผู้ชว่ยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ       ประธานกรรมการ 

2. นางบุษบา  พัสดร   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
3. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนสุวรรณ ครู คศ.2     กรรมการ 
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4. นายณัฐพงษ์  แก้วศรีสม            ครู คศ.1   กรรมการ 
5. นายสมยงค์  มุขไชยา  ครู คศ.1    กรรมการ 
6. นายอนวัช  คงประเสริฐ  ครู คศ.1    กรรมการ 
7. นางสาวณัฐนันท์  จันทร์เพ็งครู  คศ.1    กรรมการ 
8. นางสาวนริศรา  โอชารส  ครู คศ.1    กรรมการและเลขาฯ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. นายคมสันต์  อันมาก         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ 
2. นายจิรภัทร  จันทนาม          ครู คศ.2    กรรมการ 
3. นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ ครู คศ.1    กรรมการ 
4. นายนราธิป  ฮุยนอก  ครู คศ.1    กรรมการ 
5. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้ว  ครู คศ.1    กรรมการ 
6. นายวิทวัส  สาเกตุ   ครู คศ.1    กรรมการ 
7. นายวีระ  คูณทอง     ครู คศ.1    กรรมการ 
8. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์บึงกาฬ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
9. นายเศกศักดิ์  สามา  พนักงานราชการ    กรรมการ 
10. นางสาววินัฏดา  ศรีกระษร ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขาฯ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ความเป็นระบบ /ความเชื่อถือได้ /ประสิทธิผล)    
     ความเป็นระบบ พิจารณา กระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ความตอ่เนื่องยั่งยืน การมสี่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กำหนดเป้าหมาย ดำเนินงานชัดเจน การกำกับ
ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอย่างตอ่เนื่อง   

  ความเชื่อถือได้ พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินตนเองกับผลการตรวจสอบจาก 
สภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์  โดยใช้ข้อมูลหลายแหล่ง ในเชิงตรวจสอบยืนยันแล้วพิจารณาความ
สอดคล้องของผลการตัดสินว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด อันสะท้อนความเชื่อถือได้ของผลการประเมิน   

  ประสิทธิผล พิจารณาจากผลของการบริหารและการจัดการสถานศกึษาที่ครอบคลุมในด้านการ 
เป็นผู้นำ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ หลักสูตรสถานศึกษา ระบบการแนะแนว 
ฯลฯ ตามเปา้หมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีสถานศึกษากำหนด ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศกึษาและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงการมีนวัตกรรม/เป็นแบบอย่างที่ดี 

  1. นายชาตรี  พะยิ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   ประธานกรรมการ 
 2. นายชาญชัย  คงสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
 3. นางสาวทองม้วน โยธชัย        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
 4. นางสาวนรวีร์  ศรีเชียงสา  ครู คศ.1    กรรมการ 

  5. นางสาวศิริญนา  แก้วก่า  ครู คศ.1    กรรมการ 
  6. นางสาวธนาพร  เพชรสมบัติ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
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  7. นายวรพงษ์ สุริยะ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  8. นางอุทิศ  ไกรยะแจ่ม   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  9. นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการและเลขาฯ  

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ (ความเป็นระบบ /ความ
เชื่อถอื /ประสิทธิผล)   
 ความเป็นระบบ พิจารณาจาก กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ จัดการเรียนรู้และจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และชุมชนตามความ
สนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้างโอกาสการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ บริหารจัดการชั้นเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
กำหนด วิธีการและออกแบบเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  ครูมีการพัฒนาตนเอง และ พัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง   

ความเชื่อถือ พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูกับผลการ
ตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์  โดยใช้ข้อมูลหลายแหล่ง ในเชิงตรวจสอบยืนยันแล้ว
พิจารณาความสอดคล้องของผลการตัดสินว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด อันสะท้อนความเชื่อถือได้ของผล
การประเมิน 

 ประสิทธิผล พิจารณาจาก ผลการปฏิบัติของครูที่ครอบคลุมในด้านการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ตามเปา้หมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด(การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้/เสริมหลักสูตร การพฒันา 
สื่อ นวัตกรรม การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การนำผลการประเมินไปใช้) 

1. นางสถาพร  สิมลา ผู้ช่วยผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์  ครู คศ.1        กรรมการ 
3. นางสาวสายใจ  นิตยวัน  ครู คศ.1   กรรมการ 
4. นางสาวจริยา  ใสปัน   ครู คศ.1   กรรมการ 
5. นางสาวสุภารัตน์  บุญอุดม  ครู คศ.1   กรรมการ 
6. นางสาวปวีฐ์รนุช  บุญส่ง  ครู คศ.1   กรรมการ 
7. นางสาวนริศรา  วงศ์น้ำคำ  ครู คศ.1   กรรมการ 
8. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขาฯ 
ทำหน้าที ่รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ สรุปเป็นเอกสารรายงานผลการ

ดำเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐาน รวบรวมส่งฝ่ายจัดพิมพ์จัดทำรูปเล่ม รวบรวม
ข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562          
มีจำนวน   3   มาตรฐาน  
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คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  

ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  นายสมยงค์  มุขไชยา 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
นางบุษบา  พัสดร 
 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นายณัฐพงษ์  แก้วศรีสม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนสุวรรณ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางกนิษฐา  ผาสุทร 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นางสาวณัฐนันท์  จันทร์เพ็ง 
7) มีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ นายอนวัช  คงประเสริฐ 
8) ความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการ นางสาวนริศรา  โอชารส 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้รับผิดชอบ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด นายคมสันต์  อันมาก 

นางสาววินัฏดา  ศรีกระษร 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นายจิรภัทร  จันทนาม          

นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์บึงกาฬ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นายนราธิป  ฮุยนอก 

นายเศกศักดิ์  สามา  
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม นางวชิราณี ภูเฮืองแก้ว 

นายวีระ  คูณทอง 
5) การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ 

นายวิทวัส  สาเกตุ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ      
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นางสาวทองม้วน โยธชัย 

นางอุทิศ  ไกรยะแจ่ม 
3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
นางสาวธนาพร  เพชรสมบัติ 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นางสาวศิริญนา  แก้วก่า 
นางสาวนรวีร์  ศรีเชียงสา 
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5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

นายชาญชัย  คงสมบัติ         
นายวรพงษ์ สุริยะ 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

นายชาตรี  พะยิ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ผู้รับผิดชอบ 
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
นางสาวนริศรา  วงศ์น้ำคำ 
นางสาวปวีฐ์รนุช  บุญส่ง 

2) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์ 
นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นางสาวสุภารัตน์  บุญอุดม 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน นางสถาพร  สิมลา 

นางสาวจริยา  ใสปัน  
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
นางสาวสายใจ  นิตยวัน 

มีหน้าที ่รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ สรุปเป็นเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐาน รวบรวมส่งฝ่ายจัดพิมพ์จัดทำรูปเล่ม รวบรวม
ข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562 มีจำนวน 
3 มาตรฐาน  
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสาร ประกอบด้วย ประกอบด้วย 

4.1 นางกนิษฐา  ผาสุทร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนสุวรรณ  ครู คศ.2  รองประธานกรรมการ 
4.3 นายอนวัช  คงประเสริฐ   ครู คศ.1  กรรมการ   
4.4 นางสาวนริศรา  โอชารส   ครู คศ.1  กรรมการ 
4.5 นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการและเลขาฯ   
มีหน้าที ่ มีหน้าที่พิมพ์เอกสาร ออกแบบปกและจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มเพ่ือจัดส่งรายงานผลให้

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสู่คุณภาพ
การศึกษาต่อไป  

           สั่ง ณ วันที่  5  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

                                                               ลงชื่อ     
                                                                          ( นายชวนะ  ทวีอุทิศ ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิท 



7 

 



 
 

 


