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คำนำ 
  
  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) โรงเรียน
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คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนเซไลวิทยาคมได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาให้ดีขึ้น  
 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: 
SAR) ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเซไลวิทยาคมต่อไป 
 
 
 
 
                             (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
              โรงเรียนเซไลวิทยาคม รหัส 1042520479 ที่ตั้ง เลขที่ 116 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โทรศัพท ์0-4287-0601 โทรสาร 0-4287-0601  
E-mail salai@live.com  website: http//www.salai.ac.th ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2537 เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนผู้เรียน 102 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) 
จำนวนบุคลากรของโรงเรียน 14 คน 
 
ตอนที่ 2  การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
  1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงันี้  
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
ระดับ 3 

ด ี
ระดับ 3 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 ระดับ 4 

ดีเลิศ 
 ระดับ 4 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ดี 
ระดับ 3 

ด ี
ระดับ 3 

สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

ดี 
ระดับ 3 

ด ี
ระดับ 3 

 

2. วิธีการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้   2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

                 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) กระบวนการพัฒนา 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็น
สำคัญ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียน “ภายในปี 2564 โรงเรียนเซไลวิทยาคมจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผสานชุมชน ก้าวทันสื่อเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับนโยบาย มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดี ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากวิธีการที่หลากหลาย
แบบ Active Learning สะเต็มศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนแต่ละ
รายวิชาและในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนมีการจัดการเรียน
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การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเอง มี TV ONLINE DLTV 
DLIT มีแหล่งสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย ทั้งห้องสมุดมีชีวิต ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของผู้เรียนตามความถนัด 
ความสนใจ ใด้การดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการสร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียน โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ โครงการวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 7 ฐานการเรียน เน้นการลงมือปฏิบัติ ฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพ ให้กับผู้เรียน มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดและประเมิน
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ และครูผู้สอนนำผลมาใช้วางแผนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และมีการรายงานผลการพัฒนาให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนงานพัฒนาในปีต่อไป   

2) ผลการดำเนินงาน 
              จากการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการเพ่ิมขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีค่าเฉลี่ยของพัฒนาการเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยของวิชาภาษาต่างประเทศมีพัฒนาการที่สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา และนอกจาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนยังได้รับรางวัล “รางวัลสถานศึกษา
เครือข่าย ดีเด่น ระดับจังหวัด การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ 
TFE & Coaching Team ประจำปีงบประมาณ 2563” และท่ีมีค่ามากกว่ารางวัลที่โรงเรียนได้รับ คือ โรงเรียน
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน เรื่องการแปร
รูปมัลเบอร์รี่ และการเพาะเลี้ยงเห็ด จะเห็นได้จากโรงเรียนนำผู้เรียนออกเผยแพร่ผลงานทางวิชาด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
และวัดโนนสว่าง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) กระบวนการพัฒนา 
              โรงเรียนเซไลวิทยาคม ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู ้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ จึงได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดกิจกรรม โครงการส่งเ สริม
การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพโรงเรียนเซไลวิทยาคม โครงการป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและ  
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โครงการโรงเรียนสีขาว โดยพัฒนาให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
เพ่ือให้ผู้เรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มีคณะกรรมการสภา
ผู้เรียน เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการให้ผู้เรียน เรียนรู้เกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักประชาธิปไตย การหาเสียง และ
การลงคะแนนเสียง กิจกรรมงานปกครองผู้เรียน มีหน้าที่ดูแลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ มีกิจกรรมชั่วโมงคุณธรรมทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละหนึ ่งคาบ ส่งเสริมให้ ผู ้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณี มีกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนทุกๆวันก่อนกลับบ้านสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนด้วยการมอบ
รางวัลให้กับผู้เรียนเพ่ือให้มีขวัญกำลังใจในการทำความดี กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้ทำความ
รู้จักผู ้เรียนได้ดี และยังนำไปสู่การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในด้านอื่นๆ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เป็น
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กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแก่ส่วนรวม นอกจากนี้ยังได้น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

2) ผลการดำเนินงาน 
             ผู้เรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากบริบทของชุมชนและการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา
ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
รู้จักหลีกเลี่ยงเหตุและปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยห่างไกลจากอบายมุขเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/
นาฏศิลป์ทำให้ทุกคนมีสุนทรียภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
ได้รับการบ่มเพาะจนเกิดเป็นนิสัย ในการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นผู้เรียนที่ดีของโรงเรียน รวมทั้งเป็น
ผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตน เข้ากับเพ่ือนๆ และผู้ใกล้ชิด รู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อ่ืน สุภาพ นอบน้อม โอบ
อ้อมอารี ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักช่วยกันดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมมีความพึงพอใจ และพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมี ปฏิบัติ
ตามกฎข้อบังคับ รู้จักวางตนที่เหมาะสม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และรักความเป็นไทย ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
ระดับ 2 ดาว” ประจำปี 2563  และรางวัล “รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2563  
 
 2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1) กระบวนการพัฒนา 
      โรงเรียนเซไลวิทยาคม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA+R)  
มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตามความต้องการ
ของชุมชน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร จัดโครงสร้าง 
การบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่าย
บริหารงานทั่วไป จัดบุคลากรประจำฝ่ายอย่างชัดเจน เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ มีการนิเทศ กำกับ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้
โรงเรียนยังได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมกับ
บริบท และตอบสนองความต้องการของชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร มีการส่งครูเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาตนเอง และการจัดการเรียนรู้ บุคลากรมี
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายตามสภาพจริง 
  2) ผลการพัฒนา 
      โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่เข้มแข็ง ครอบคลุมทุกภารกิจของโรงเรียน 
สามารถดำเนินการจัดการศึกษาจนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความเชื่อมั่นจากชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาการจัดการศึกษาจาก
หลายๆภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน และนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลที่แสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการ
ภายในที่เป็นระบบ คือรางวัล “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโรงเรียนขนาดเล็ก รางวัล 
IQA ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย-หนองบัวลำภู ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน และด้านบุคลากรโรงเรียนมีการส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลอย่าง
หลากหลาย เช่น รางวัลครูดีปลอดอบายมุข ครูดีศรีเมืองเลย, ครูศรสีมป., ครูดีศรีวังภูผา และครูดีศรีวังสะพุง 
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 2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     1) กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนเซไลวิทยาคมได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ได้แก่ 1)โครงการส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา 2)โครงการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 4) โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 5) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอ่ืนๆ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
การประเมินมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนถึงปัญหา นำสู่แนวทางในการแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ผลการพัฒนา 
 การดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผู้เรียน

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุดโรงเรียนเซไลวิทยาคม สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบค้นข้อมูล สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการสร้าง
วินัยเชิงบวก (Positive Discipline)  สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนที่อบอุ่น มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
เสริมแรงด้วยการมอบรางวัลยกย่อง ชมเชย กับผู้เรียนที่พฤติกรรมการแสดงออกท่ีดี สร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้รัก
ในการเรียนรู้ และเรียนอย่างมีความสุข ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน
เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 

จากผลการพัฒนาในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนมีแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมี
แนวทางพัฒนาให้ดียิ่งๆข้ึนไป ดังนี้ 
    1. โรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
    2. โรงเรียนจะส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จัดทำการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
    3. โรงเรียนจะพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
    4. โรงเรียนจะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  
    5. โรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เข้มข้น เพ่ือพัฒนาคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 50 ของทุกกลุ่ม
สาระ 
    6. โรงเรียนจะส่งเสริมให้ครูเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถรายบุคคล 
 
                                            ลงนาม................................................................. (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 
              (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                                         วันที่...20...เดือน....เมษายน....พ.ศ..2564... 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)โรงเรียนเซไลวิทยาคม ห น้ า  | 5 
 

ส่วนที่ 2  
รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 โรงเรียนเซไลวิทยาคม รหัส 1042520479 ที่ตั้ง เลขที่ 116 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโทรศัพท์0-4287-0601 โทรสาร 0-4287-0601 
e-mail salai@live.com website : http//www.salai.ac.th ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2537 เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนผู้เรียน 102 คน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) จำนวนบุคลากรของโรงเรียน 14 คน 
 
1.2  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.2.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท 
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท 

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา 
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป. ตรี ป. โท ป. เอก 

ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 - 
ครูประจำการ 3 8 - 6 5 - 
พนักงานราชการ 1 - - 1 - - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม - - - - - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - - 
นักการ/ภารโรง - - - - - - 
พนักงานขับรถ - - - - - - 
ยาม - - - - - - 
รวม 5 9  8 6  

กราฟที่ 1 แสดงข้อมูลระดับการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 

57.14

42.86 ป.ตรี

ป.โท

mailto:salai@live.com
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1.2.2 สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ตารางที่ 3 แสดงจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูผู้สอน 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก 
ภาษาไทย 1 - 
คณิตศาสตร์ 2 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 1 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 
ศิลปะ 1 - 
การงานอาชีพ 1 - 
ภาษาต่างประเทศ 2 - 

รวม 13 - 
 
 1.2.3 สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ตารางที่ 4 แสดงจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 

มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมผู้เรียน  

▪ ลูกเสือ/เนตรนารี 8 
▪ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 3 
▪ รักษาดินแดน (ร.ด.) 2 
▪ กิจกรรมชุมนุม ชมรม 13 

   กิจกรรมแนะแนว 6 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 13 

 
1.2.4 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี รักษาดินแดนและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี รักษาดินแดนและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวน
ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 8 7 1 √  
รักษาดินแดน 2 1 1   
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 3  3   

รวม 13 8 5   
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1.3 ข้อมูลผู้เรียน 
     ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 2 16 17 33 
ม.2 1 8 9 17 
ม.3 1 11 10 21 
รวม 3 35 36 71 
ม.4 1 13 2 15 
ม.5 1 5 0 5 
ม.6 1 9 2 11 
รวม 4 27 4 31 

รวมทั้งหมด 7 62 40 102 
                                                                         (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) 
 
กราฟที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561-2563 
 

 
 
1.4 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   
 โรงเรียนเซไลวิทยาคมดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา 2563 ดังนี้ 
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การศกึษา 2561 28 20 11 14 5 12 90

การศกึษา 2562 24 23 20 5 14 5 91

การศกึษา 2563 33 17 21 15 5 11 102

28
20

11 14
5

12

90

24 23 20

5

14

5

91

33

17
21

15

5
11

102



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)โรงเรียนเซไลวิทยาคม ห น้ า  | 8 
 

 1) จำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
    ตารางที ่7 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
ระดับชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย 58.82 34.38 39.13 76.92 70.00 30.43 51.61 

คณิตศาสตร์ 44.12 43.75 30.43 34.62 85.00 39.13 46.18 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

59.56 42.19 45.65 50.43 65.00 34.57 49.57 

สังคมศึกษาฯ 44.85 64.06 42.39 80.77 100.00 65.71 66.30 

สุขศึกษาและพลศึกษา 61.76 56.79 64.13 92.31 100.00 75.00 75.00 

ศิลปะ 83.82 77.78 73.04 92.31 100.00 86.96 85.65 

การงานอาชีพ 75.00 68.75 67.39 92.31 100.00 79.41 80.48 

ภาษาต่างประเทศ 48.53 41.77 39.13 42.31 90.00 36.96 49.78 
IS (การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง) 47.06 40.00 - 92.31 100.00 - 69.84 

ค่าเฉลี่ย 63.82 
 

กราฟที่ 3 เปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่มผีลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00
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IS คา่เฉล่ีย

การศกึษา 2562 34.55 17.93 31.05 43.31 47.31 81.88 61.86 20.29 45.76 42.66

การศกึษา 2563 51.61 46.18 49.57 66.30 75.00 85.65 80.48 49.78 69.84 63.82
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1.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตารางที ่8  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ร้อยละระดับดี
ขึ้นไป ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) ระดับดีข้ึนไป 

ม.1 34.00 4.00 1.00 3.00 26.00 29.00 85.29 
ม.2 15.00 3.00 1.00 0.00 3.00 3.00 20.00 
ม.3 23.00 3.00 1.00 0.00 19.00 19.00 82.61 
ม.4 13.00 0.00 2.00 2.00 9.00 11.00 84.62 
ม.5 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 100.00 
ม.6 11.00 2.00 1.00 3.00 5.00 8.00 72.73 
รวม 101.00 12.00 6.00 8.00 67.00 75.00 - 

ร้อยละ 100.00 11.88 5.94 7.92 66.34 74.26 74.21 
   
กราฟที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

 
 
1.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ตารางที่ 9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ร้อยละระดับดี
ขึ้นไป ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) ระดับดีข้ึนไป 

ม.1 34.00 4.00 6.00 6.00 18.00 24.00 70.59 
ม.2 15.00 3.00 1.00 5.00 6.00 11.00 73.33 
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100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2562 73.68 63.64 68.18 100.00 84.62 60.00 72.09

ปีการศึกษา 2563 85.29 20.00 82.61 84.62 100.00 72.73 74.21
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ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ร้อยละระดับดี
ขึ้นไป ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) ระดับดีข้ึนไป 

ม.3 23.00 3.00 3.00 7.00 10.00 17.00 43.48 
ม.4 13.00 0.00 2.00 7.00 4.00 11.00 84.62 
ม.5 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 100.00 
ม.6 11.00 2.00 0.00 4.00 5.00 9.00 81.82 
รวม 101.00 12.00 12.00 29.00 48.00 77.00 - 

ร้อยละ 100.00 11.88 11.88 28.71 47.52 76.24 75.64 
 

กราฟที่ 5 เปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

 
 

1.7 ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์   
ตารางที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนที่มคีวามสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน 

(คน) 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป ความสามารถในการ
สื่อสาร คิดคำนวณ ฯ 

ระดับดีข้ึนไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 

ม.1 34.00 58.82 44.12 59.56 48.53 52.76 
ม.2 13.00 34.38 43.75 42.19 41.77 40.52 
ม.3 23.00 39.13 30.43 45.65 39.13 38.59 
ม.4 13.00 76.92 34.62 50.43 42.31 51.07 
ม.5 5.00 70.00 85.00 65.00 90.00 77.50 
ม.6 11.00 30.43 39.13 34.57 36.96 35.27 
รวม 99.00 51.61 46.18 49.57 49.78 49.29 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2562 63.16 68.18 63.64 100.00 69.23 100.00 69.77

ปีการศึกษา 2563 70.59 73.33 43.48 84.62 100.00 81.82 75.64
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กราฟที ่6 เปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

 

 
 

1.8 ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตารางที่ 11 ร้อยละความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับดีขึ้นไป ของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 
รหัสวิชา ชั้น N 4 3.5 3 จำนวน ร้อยละ 
ว21104 ม.1 34 9 1 2 12 35.29 
ว22104 ม.2 15 3 3 1 7 46.67 
ว23104 ม.3 23 8 1 3 12 52.17 
ว23201 ม.3 23 1 1 3 5 21.74 
ว31110 ม.4 13 6 1 4 11 84.62 
ว32110 ม.5 5 5 - - 5 100 
ง33204 ม.6 11 9 - - 9 81.82 

ร้อยละระดับดีขึ้นไป 60.33 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

ปีการศกึษา 2562 27.63 32.95 18.18 40.00 11.06 41.79 28.60

ปีการศกึษา 2563 52.76 40.52 38.59 51.07 77.50 35.27 49.29
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กราฟที่  7 เปรียบเทียบร้อยละความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับดีข้ึนไป  
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

 
 
1.9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (เปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี) 
 

 สถิติการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) จำแนกตามรายวิชา ระดับโรงเรียน จังหวดั สังกัด 
ประเทศ และเปรียบเทียบ พัฒนาการจากปีก่อน (3 ปีย้อนหลัง) 
 

 1.9.1 สถิติการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) จำแนกตามระดับ/รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กราฟที่ 8 สถิติการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) จำแนกตามระดับ/รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2562 63.16 63.64 54.55 100.00 69.23 100.00 75.10

ปีการศึกษา 2563 35.29 46.67 52.17 21.74 84.62 100 60.33
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 28.00 21.00 52.50 32.50

คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั 24.44 29.19 51.22 31.55

คะแนนเฉลี่ยสงักดั 25.82 30.17 55.18 34.14

คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ 25.46 29.89 54.29 34.38
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1.9.1 เปรียบเทียบพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) 3 ปีย้อนหลังจำแนกตามรายวิชา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
กราฟที่ 9 เปรียบเทียบพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) 3 ปีย้อนหลังจำแนกตามรายวิชา  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

1.9.2 สถิติการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) จำแนกตามระดับ/รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
        ปีการศึกษา 2563 
กราฟที่ 10 สถิติการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) จำแนกตามระดับ/รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              ปีการศึกษา 2563 
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ รวม

2561 24.00 30.44 39.33 30.22 31.00

2562 22.75 25.34 41.00 26.88 28.99

2563 28.00 21.00 52.50 32.50 33.50
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ภาษาไทย (01) สงัคมศึกษา (02) ภาษาต่างประเทศ (03) คณิตศาสตร ์(04) วิทยาศาสตร ์(05)

ผลระดบัโรงเรียน 29.14 27.14 22.50 12.50 17.70

ผลระดบัจงัหวดั 40.69 34.26 26.04 13.90 30.38

ผลระดบั สงักดั 45.22 36.32 29.73 16.77 33.04

ผลระดบัประเทศ 44.36 35.93 29.94 16.83 32.68
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กราฟที่ 11 เปรียบเทียบพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
               (ปีการศึกษา 2561-2563) จำแนกตามรายวิชาของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 

 
 
 

1.10 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
   - สวนสมุนไพร (เรือนเพาะชำ) 
      - ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 7 ฐานการเรียนรู้ 
   - ห้องพิเศษ และห้องปฏิบัติการที่ให้บริการภายในโรงเรียน 
 

 กราฟที่ 12 แสดงข้อมูลการเข้าใช้บริการห้องพิเศษ และห้องปฏิบัติในปีการศึกษา 2/2563 
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2561 17.50 28.73 37.88 30.25 26.56 28.18

2562 15.00 25.00 30.00 29.00 19.00 23.60

2563 12.50 17.70 29.14 27.14 22.50 21.80
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 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกหนองแก 
  - โรงพยาบาลวังสะพุง 
  - เทศบาลศรีสงคราม 
  - วัดโนนศิลา 
  - วัดบ้านดงน้อย 
  - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ์ เลย 
  - โซล่าฟาร์ม 
  - โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง 
  - สวนป่าบ้านดงน้อย 
  - วัดถ้ำผาหมากฮ่อ 
  - มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
 
1.11 รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 
        ตารางท่ี 12  แสดงรางวัลที่สถานศึกษาได้รับปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน 
    โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการ 

2. รางวัลสถานศึกษาเครือข่าย ดีเด่น ระดับจังหวัด 
    การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3. รางวัลโรงเรียนดีต้องมีท่ียืนระดับ 2 ดาว 
พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
4. รางวัลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง

เป็นระบบโรงเรียนขนาดเล็ก การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัล IQA ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 
หนองบัวลำภู 

พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 

5. รางวัลระดับคุณภาพดี การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัล IQA ตามโครงการส่งเสริมระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  

พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 

 6. การประกวด TO BE NUMBER TEEN DANCERCIAE  
     ระดับจังหวัด 

พ.ศ.2561 สาธารณสุขจังหวัดเลยร่วม
จังหวัดเลย 
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1.12 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  
        ตารางที่ 13 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

 
กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

กลยุทธ์ที ่1 
1. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน 80 ดีมาก 81.00 ดีมาก มาตรฐานที่ 1 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 80 ดีมาก 69.40 พอใช้ มาตรฐานที่ 1 
3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 80 ดีมาก 82.40 ดีมาก มาตรฐานที่ 1 
4. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 80 ดีมาก 90.40 ดีมาก มาตรฐานที่ 1 
5.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 80 ดีมาก 82.40 ดีมาก มาตรฐานที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 2 1.  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 80 ดีมาก 81.00 ดีมาก มาตรฐานที่ 1 
2. โครงการส่งเสริมบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 80 ดีมาก 83.60 ดีมาก มาตรฐานที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 3 1. โครงการแนะแนวการศึกษา 80 ดีมาก 91.20 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
80 ดีมาก 81.00 ดีมาก มาตรฐานที่ 2 

มาตรฐานที่ 3 

3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
80 ดีมาก 94.60 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

มาตรฐานที่ 3 
4. โครงการ To be number one 80 ดีมาก 81.80 ดีมาก มาตรฐานที่ 1 
5. โครงการพัฒนาระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 80 ดีมาก 80.40 ดีมาก มาตรฐานที่ 1 
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     ตารางที่ 13 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปริมาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 
(เพิ่มเติม) 

1. โครงการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน 80 ดีมาก 81.00 ดีมาก มาตรฐานที่ 2 
2. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 80 ดีมาก 81.00 ดีมาก มาตรฐานที่ 2 
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานฝ่าย 80 ดีมาก 81.80 ดีมาก มาตรฐานที่ 2 
4. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 80 ดีมาก 82.40 ดีมาก มาตรฐานที่ 2 
5. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 80 ดีมาก 83.88 ดีมาก มาตรฐานที่ 2 

รวม 80 ดีมาก  ดีมาก  
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1.13 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 
ตารางที่ 14 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้     
   ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.79 ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง

ประสงค์ 
10.00 9.40 ดีมาก 

   ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ใฝ่รู้และเรียนอย่างต่อเนื่อง 10.00 10.00 ดีมาก 
   ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น 10.00 7.65 ดี 
   ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียน 10.00 7.38 ต้องปรับปรุง 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 
10.00 7.00 พอใช้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.30 ดี 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
               โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 3.25 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
   ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

   ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
 ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ ส่งเสริม

บทบาทของสถานศึกษา  
5.00 5.00 ดีมาก 

   ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 77.04 ดี 
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ตารางที่ 15 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกเป็นมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
               ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) น้ำหนัก 
(คะแนน) คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
   ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

10.00 9.79 ดีมาก 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.40 ดีมาก 
   ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ใฝ่รู้และเรียนอย่างต่อเนื่อง 10.00 10.00 ดีมาก 
   ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น 10.00 7.65 ดี 
   ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียน 10.00 7.38 ต้องปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
   ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
     ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 

 
5.00 

 
4.30 

 
ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
     ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

รักษามาตรฐาน และพัฒนาความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
5.00 

 
4.00 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นสำคัญ 

 
10.00 

 
7.00 

 
พอใช้ 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
     ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และต้นสังกัด 

 
5.00 

 
3.52 

 
พอใช้ 

ผลคะแนนรวมทั้งหมด 100.00 77.04 ดี 
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 16 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ ดี 

  
ตารางที่ 17 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาท้ัง 3 มาตรฐาน 

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 72.50 74.01 ระดับ ดี 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 67.00 67.44 ระดับปานกลาง 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  65.00 71.16 สูงกว่าเป้าหมาย 
        1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับ
ดีตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

65.00 81.09 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการสื่อสารในระดับดี 

65.00 60.71 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

        1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอผลงาน 
ได้ ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

65.00 70.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ในระดับดีขึ้น
ไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

65.00 66.84 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

65.00 77.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย 
         แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

65.00 55.53 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

         2.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี 65.00 48.59 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
         2.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว 
ทางการประเมิน PISA ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

65.00 48.59 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

         2.3 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการคิดในระดับดี 

65.00 69.41 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 65.00 63.43 ระดับปานกลาง 
         3.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
ในระดับ ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

65.00 60.33 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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ผลการ
ประเมิน 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (ต่อ)    

         3.2 ผู้เรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน/ สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

65.00 60.33 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

         3.3 ผู้เรียนสามารถสรา้งนวัตกรรมและนำนวัตกรรมไปใช้และมีการ
เผยแพร่ 

65.00 66.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 65.00 67.63 สูงกว่าเป้าหมาย 
        4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล จากอินเตอร์เน็ตและสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

65.00 69.84 สูงกว่าเป้าหมาย 

        4.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้าน 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

65.00 66.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

        4.3 ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

65.00 66.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  63.00 60.05 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
       5.1 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 65.00 54.58 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
       5.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 55.00 41.87 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
       5.3 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 55.00 49.31 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
       5.4 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 65.00 66.30 สูงกว่าเป้าหมาย 
       5.5 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 70.00 80.56 สูงกว่าเป้าหมาย 
       5.6 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษาระดับ 3 
ขึ้นไป 

70.00 67.08 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

       5.7 ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับ 3 ขึ้นไป 

70.00 74.75 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.8 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป  

55.00 45.91 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80.00 86.85 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
       6.1 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพระดับดีขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 74.75 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

        6.2 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

80.00 91.20 สูงกว่าเป้าหมาย 

        6.4 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการทำงาน และ
ประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

80.00 94.60 สูงกว่าเป้าหมาย 
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 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 77.50 80.57 ระดับ ดี 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 80.00 71.16 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
         1.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 80.00 80.20 สูงกว่าเป้าหมาย 
         1.2 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสาในระดับดี
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 78.50 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

         1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 80.00 73.25 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80.00 82.07 สูงกว่าเป้าหมาย 
         2.1 ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญและท้องถิ่น  80.00 77.65 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
         2.2 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ใน
ระดับดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 78.22 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

         2.3 ผู้เรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ในระดับดีตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 78.22 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

         2.4 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความ 
เป็นไทย ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 88.12 สูงกว่าเป้าหมาย 

         2.5 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี 
วัฒนธรรมและในระดับดีตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 88.12 สูงกว่าเป้าหมาย 

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80.00 78.68 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
        3.1 ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นที่แตกต่างในระดับดีตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 78.35 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

        3.2 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมในระดับดีตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

80.00 79.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 70.00 77.31 สูงกว่าเป้าหมาย 
        4.1 ผู้เรียนมีนำ้หนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในระดับผ่าน 

70.00 65.58 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

        4.2 ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อในระดับผ่าน 

70.00 74.74 สูงกว่าเป้าหมาย 

        4.2 ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ  
ในระดับผ่าน 

70.00 82.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

        4.3 ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ 
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการในระดับผ่านตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 

70.00 74.80 สูงกว่าเป้าหมาย 
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    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม (ต่อ) 70.00 77.71 สูงกว่าเป้าหมาย 
       4.4 ผู้เรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุขทุกชนิดในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

70.00 82.20 สูงกว่าเป้าหมาย 

       4.5 ผู้เรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

70.00 74.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

       4.6 ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีจิตสาธารณะ ในระดับดี ตามเกณฑ์ขอสถานศึกษา 

80.00 93.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

      4.7 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

80.00 94.6 สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 80.00 81.17 ระดับ ดีเลิศ 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

80.00 85.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จไว้ 

80.00 82.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

     2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 
     2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

     2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 68.00 73.17 ระดับ ดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

65.00 67.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

     1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

65.00 70.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 65.00 65.00 ตามเป้าหมาย 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 70.00 78.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
     1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 65.00 75.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
     2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด 
    การเรียนรู้ มี Application Google class room, DLTV, DLIT 

65.00 80.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ (ต่อ)    
     3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 70.00 75.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
     1) ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้
ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 

70.00 75.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 70.00 75.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
    1) ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

70.00 75.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 
ของการเรียนรู้ 

70.00 75.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

65.00 65.00 ตามเป้าหมาย 

     1) ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

65.00 65.00 ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

73.50 75.85 ระดับ ดี 

 

 จากตารางท่ี 16 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า มีผลการประเมินร้อยละ 75.85 สูงกว่าค่าเป้าหมายทีกำหนดไว้ร้อย
ละ 73.50 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี รายละเอียดดังข้อมูลที่จะนำเสนอเป็นรายมาตรฐานต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา: ระดับดี 
กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนเซไลวิทยาคมได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทำสื่อ เอกสารคู่มือและเครื่องมือต่างๆให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
สร้างแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและกำหนดรูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษา รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 
กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบงานต่างๆสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาความสมารถในการปฏิบัติงาน 
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้ครูทุกคนได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
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ของสถานศึกษา และสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ตามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ประเมินคุณภาพหรือเก็บข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษาโดยใช้เครื่องมือประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่สร้างขึ้น จัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดยนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มาจัดทำข้อมูล
พ้ืนฐาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการตามแผลกลยุทธ์ของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรกการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และดำเนินการ
ตรวจสอบตามแผนที่วางไว้ เพ่ือตรวจสอบความความก้าวหน้าของตัวชี้วัด  และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
และแก้ไขสิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และแจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทราบต่อไป 
  

ตารางท่ี 18 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
                ประจำปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  65.00 71.16 สูงกว่าเป้าหมาย 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

65.00 55.53 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 65.00 63.43 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 65.00 67.63 สูงกว่าเป้าหมาย 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  63.00 60.05 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80.00 86.85 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.1 67.00 67.44 ระดับปานกลาง 
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 80.00 77.32 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80.00 82.07 สูงกว่าเป้าหมาย 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80.00 79.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 70.00 77.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.2 78.00 79.03 ระดับ ดี 
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 72.50 73.23 ระดับ ดี 

 

จุดเด่น 
 จุดเด่นในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คือ ผู้เรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคมได้รับการพัฒนาอย่าง
รอบด้าน มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี  
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีผล 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)โรงเรียนเซไลวิทยาคม ห น้ า  | 26 
 

การประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้ 
                  1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีพัฒนาทางการเรียนที่สูงขึ้น 
                  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณอยู่ในระดับดี 
และผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                   3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี และผลการปฏิบัติต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  
                   4. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีและผลการปฏิบัติเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
                   5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยู่ในระดับดีและผล
การปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                    6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดี และผลการปฏิบัติ
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                   7. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับดี และผลการปฏิบัติ
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน ได้แก่ 
        1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาของผู้เรียน 
        2. ความสามารถ สร้างนวัตกรรม ของผู้เรียน 
        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      4. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 5. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. จัดทำโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

▪ จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผลที่เกิดจากการคิด ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับครูผู้สอน  

▪ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียนให้สูงขึ้น และไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการเรียนเป็น 0 
ร มส 

▪ จัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  สร้าง
เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย ครอบคลุมและสร้างเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โดย
จัดทำเป็นคู่มือการวัด และประเมินผลการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

▪ กำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน และ
กระตุ้นให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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▪ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ และกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

2. พัฒนางานกิจการผู้เรียนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะ
ด้านต่างๆของผู้เรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบของโรงเรียน 

3. ส่งเสริม และพัฒนางานแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาตนเอง ความชอบ 
ความถนัด เข้าใจในตนเอง บุคคลรอบข้าง และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมของความแตกต่างได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา: ระดับดีเลิศ  
กระบวนการพัฒนา  

1. โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์ ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และต้นสังกัด ตลอดจนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการวางแผนกลยุทธ์ /
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้หลักการ PDCA+R  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
โรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียนซึ่ งบุคลากรภายในโรงเรียนได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน (ผู้แทนครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ) และตัวแทนผู้ เรียน 
(คณะกรรมการสภาผู้เรียน) ส่วนบุคลากรภายนอกโรงเรียนประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน  ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ โดยการวางแผนหาทางเลือกที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จึงได้วิเคราะห์เคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ของโรงเรียน
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่ ครู ผู้เรียน  ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนแล้วประมวลผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
นำไปเป็นแนวทางสำหรับกำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2562 - 
2564) โดยจัดโครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วยประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่าย
บริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีการกับดูแลองค์กรและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม(Participation Management) โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency) มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA+R) เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ครูผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ (Smart) อย่างยั่งยืนมีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอด
กับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวม
และชุมชน โดยดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ 
ความต้องการของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยใช้กระบวนการวงจรการพัฒนา PDCA+R ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
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ศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานต่างๆ จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดทำผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัล
ดีเด่นด้านต่าง และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานผลการปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดี
ความชอบ ให้รางวัลยกย่องชมเชยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
และบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นอกจากนี้โรงเรียนเซไลวิทยาคมได้
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ ที่มีความพร้อม และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมต่างๆมีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณท่ัวไปสะอาด สวยงาม มีสวนหย่อมต่างๆ ให้ผู้เรียนได้พักผ่อน มีที่นั่งพักผ่อน
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ ห้องสมุด
โรงเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี แหล่ง
เรียนรู้ภายนอก ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ โรงเพาะเห็ดบ้านขอนยาง โซล่าฟาร์ม โรงงานน้ำตาลมิตรภู
หลวง สวนป่าบ้านดงน้อย วัดถ้ำผาหมากฮ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และอ่ืนๆ  
 ด้านสาธารณูปโภค โรงเรียนมีอุปกรณ์สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งไฟฟ้า 
น้ำประปา สัญญาณอินเตอร์ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน มีความรวดเร็วในการใช้สัญญาณ เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเต็มศักยภาพ  

โรงเรียนเซไลวิทยาคม ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ได้จากการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
ที่ส่งผลให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ที่มีความเก่ง ดี มีสุข ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ มีเจตนารมณ์มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็น 
"มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  

               ป

 
แผนภาพที่1. แผนภาพขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเซไลวิทยาคม 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรม

น าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษาประมวลเป็นวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะท างาน
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ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนเซไลวิทยาคมขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ 

การจัดการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
ตารางที่ 19 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

80.00 85.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จไว้ 

80.00 82.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

   2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

     2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 
     2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

     2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 80.00 81.17 ระดับ ดี 
 

จากตารางที่ 18 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา 
2563 พบว่า ผลกระบวนการบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

จากการที่โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA+R) ส่งผลให้การบริหารจัด 
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน สามารถอภิปรายผลการ
ประเมินได้ดังนี้ 
           1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ 
และเป้าหมายของสถานศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาได้จริง และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ดังนั้นโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ สามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงานที่ชัดเจน 
          2. สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่ม
บริหารโดยยึดหลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ
บุคลากรแต่ละกลุ่มบริหารอย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
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 3. สถานศึกษามุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้แกผู่้เรียน จัดหลักสูตรที่สนองนโยบายของรัฐ ได้แก่ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รายวิชา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและเกิดบรรยากาศใหม่ๆ ในการเรียนรู้ 
          4. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ได้แก ่การศึกษาต่อ การทำผลงานทางวิชาการเพ่ือให้
เลื่อนหรือมีวิทยฐานะสูงขึ้น การอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในสายงาน ส่งผลให้ครูและ
บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กราฟที่ 13 แสดงจำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมของบุคลากรในปีการศึกษา 2563 

 
 

          5. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่อยู่เสมอ ทั้งประสานความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
          6. โรงเรียนได้จัดหางบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ครอบคลุม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษา
ค้นคว้า เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้อย่างทั่วถึงและบุคลากรสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย 

 
จุดเด่น 

โรงเรียนเซไลวิทยาคม กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
จุดควรพัฒนา 
           การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน  
 
 
แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

60 60
80 76

45

104
122

40 50 50 40 40
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1. คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
          2. แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการ 
เรียนรู้ การนิเทศการสอนและงานวิจัย 
          3. แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยง 
กันทั้งโรงเรียน  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา: ระดับดี 
กระบวนการ 
 โรงเรียนเซไลวิทยาคมจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

โดยการประชุมครูและบุคลากร การเตรียมความพร้อมและการร่วมกันวางแผนการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรตามประเด็นในการประเมินหลักสูตรและประเด็นการวิภาคหลักสูตร โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ 
ตัวแทนผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการวิภาค และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและวิภาคหลักสูตรได้
นั้น ได้ให้ข้อมูลเพ่ือประเมินหลักสูตรในรูปแบบของเอกสารการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศ ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนเซไลวิทยาคม จัดทำ
โครงการอบรมครูเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการตามโครงการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกัน
ประเมิน วิเคราะห์รายงานเป็นข้อมูลสารสนเทศ ระบุแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ดำเนินการตรวจสอบ 
ประเมินผล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ วางแผนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในครั้งต่อไป และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
 
ผลการดำเนินการ 

โรงเรียนเซไลวิทยาคมขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณา ดังนี้  

ตารางท่ี 20 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2563    

มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

65.00 67.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 70.00 78.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน ค่าร้อยละ สรุปผลการ
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เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ประเมิน 

     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 70.00 80.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

70.00 75.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

65.00 65.00 ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

68.00 73.17 ระดับ ดี 

 
จากตารางที่  2.19 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมาย และผลการประเมินมาตรฐานที่  3 กระบวนการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2563 พบว่า  
ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็น และอยู่

ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดี โดยประเมินจากประเด็น
พิจารณาตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำการวิเคราะห์หลักสูตร จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้
จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) โดยในปีการศึกษา 2563  
ที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโรคติดต่อ เชื้อโควิด 19 ส่งผลให้จัดการเรียนการสอนของทุกโรงเรียนในประเทศไม่
เป็นไปตามที่ผ่านมา โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกคน Work from 
home ครู และผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ ทุกโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบอินเตอร์ โรงเรียนเซไลวิทยาคมและครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระเลือกจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายใน
รูปแบบ Google classroom, Google Meet, Facebook, Line และอ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อการสื่อสารระหว่างครูกับ
ผู้เรียน และนอกจากนั้น ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลใน
การเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียม และวางแผนการจัดการเรียนการสอน ทำ
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนใน 
การจัดห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
รวมถึง การดำเนินงานของงานแนะแนวเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียน และ
ด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียนเรียนดี ผู้เรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
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4. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้ เรียน 
รายบุคคล การประเมินพฤติกรรมผู้เรียน การประเมินความรู้โดยทำการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน  
และหลังเรียน และนำผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม 
มอบหมายงาน และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ครูมีเครื่องมือวัด และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ ผู้เรียน
รายบุคคล แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน      
 

5. โรงเรียนเซไลวิทยาคม มีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศ 
จากผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูมีผลงาน
การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
จุดเด่น 
        1. ครูส่วนมากมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง และสามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
         2. ครูส่วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับ 
การเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  
         3. ครูนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Google 
class room, DLTV 
         4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 
         5. ครูวัดผลดว้ยวิธีการที่หลากหลาย สามารถนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
         6. ครูได้รับการส่งเสริมให้ได้รับรางวัลต่าง เช่น ครูดี ปลอดอบายมุข ครูดีศรีวังสะพุง ครูดี ศรี สมป. 
และครูดี ศรีเมืองเลย คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนบุคลากรครูทั้งหมด 

 

จุดควรพัฒนา 
      1. ครูควรตระหนักและให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเปา้หมายตามที่โรงเรียน
ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
       2. ครูควรกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ เนื้อหาสาระสำคัญของบทเรียน และให้ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
สมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน ที่โรงเรียนกำหนดไว้ เมื่อสอนจบรายวิชานั้น 

 
 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
          1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
          2) โครงการพฒันาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน 
          3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
     ตารางที่ 21 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                     ปีการศึกษา 2563  (ตาราง สรุปการประเมิน 3 มาตรฐาน) 

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน/ 
ระดับคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับ ดี ระดับ ดี ระดับ ดี 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 67.00 67.45 สูงกว่าเป้าหมาย 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  65.00 71.16 สูงกว่าเป้าหมาย 
        1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

65.00 81.09 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ
ในการสื่อสารในระดับดี 

65.00 60.71 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

        1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอผลงาน 
ได้ ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

65.00 70.00 
สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ในระดับดีขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

 
65.00 

 
66.84 

สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

65.00 77.14 
สูงกว่าเป้าหมาย 

     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย 
         แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

65.00 55.53 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

         2.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี 65.00 48.59 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
         2.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว 
ทางการประเมิน PISA ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

65.00 48.59 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

         2.3 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการคิดในระดับดี 

65.00 69.41 สูงกว่าเป้าหมาย 

    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 65.00 62.40 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
        3.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
ในระดับ ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

65.00 60.33 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

        3.2 ผู้เรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน/ สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

65.00 60.33 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

        3.3 ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 65.00 66.53 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 65.00 67.63 สูงกว่าเป้าหมาย 
        4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล จากอินเตอร์เน็ตและสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

65.00 69.84 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน/ 
ระดับคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

        4.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้าน 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

65.00 66.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

        4.3 ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

65.00 66.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  63.00 60.05 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
       5.1 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 65.00 54.58 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
       5.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 55.00 41.87 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
       5.3 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 55.00 49.31 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
       5.4 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 65.00 66.30 สูงกว่าเป้าหมาย 
       5.5 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 70.00 80.56 สูงกว่าเป้าหมาย 
       5.6 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษาระดับ 3 
ขึ้นไป 

70.00 67.08 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

       5.7 ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับ 3 ขึ้นไป 

70.00 74.75 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.8 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป  

55.00 45.91 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80.00 87.94 สูงกว่าเป้าหมาย 
       6.1 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพระดับดีขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 74.75 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

        6.2 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

80.00 91.20 สูงกว่าเป้าหมาย 

        6.4 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการทำงาน และ
ประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

80.00 94.60 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน    
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 80.00 77.32 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
         1.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 80.00 80.20 สูงกว่าเป้าหมาย 
         1.2 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสาในระดับดี
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 78.50 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

         1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 80.00 73.25 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80.00 82.07 สูงกว่าเป้าหมาย 
         2.1 ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญและท้องถิ่น  80.00 77.65 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
         2.2 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ใน
ระดับดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 78.22 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน/ 
ระดับคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

         2.3 ผู้เรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ในระดับดีตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 78.22 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

         2.4 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความ 
เป็นไทย ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 88.12 สูงกว่าเป้าหมาย 

         2.5 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี 
วัฒนธรรมและในระดับดีตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 88.12 สูงกว่าเป้าหมาย 

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80.00 78.68 ระดับ ดี 
        3.1 ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นที่แตกต่างในระดับดีตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80.00 78.35 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

        3.2 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมในระดับดีตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

80.00 79.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 70.00 77.71 สูงกว่าเป้าหมาย 
        4.1 ผู้เรียนมีนำ้หนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในระดับผ่าน 

70.00 65.58 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

        4.2 ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อในระดับผ่าน 

70.00 66.33 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

        4.2 ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ  
ในระดับผ่าน 

70.00 66.33 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

       4.3 ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ 
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการในระดับผ่านตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 

70.00 74.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

       4.4 ผู้เรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุขทุกชนิดในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

70.00 74.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

       4.5 ผู้เรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

70.00 74.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม (ต่อ) 70.00 77.71 ระดับ ดี 
       4.6 ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีจิตสาธารณะ ในระดับดี ตามเกณฑ์ขอสถานศึกษา 

80.00 93.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

      4.7 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
 

80.00 94.6 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 80.00 81.17 ระดับ ดีเลิศ 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

80.00 85.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จไว้ 

80.00 82.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

     2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 
     2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

     2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 68.00 73.17 ระดับ ดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

65.00 67.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

     1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

65.00 70.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 65.00 65.00 ตามเป้าหมาย 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 70.00 78.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
     1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 65.00 75.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
     2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ 
เรียนรู้ มี application  

65.00 80.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล/แนวทางการพัฒนา 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
 

1. ระดับคุณภาพ ระดับดี 
ตารางที่ 22 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
               ประจำปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
ระดับ 3 

ด ี
ระดับ 3 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 ระดับ 4 

ดีเลิศ 
 ระดับ 4 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ดี 
ระดับ 3 

ด ี
ระดับ 3 

สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

ดี 
ระดับ 3 

ด ี
ระดับ 3 

 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง 
  
      2.1 วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามที่เป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ ระดับดี โดยมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี
เลิศ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามพัฒนาการและ
ความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมี
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
คำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 2 ในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ  
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม
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ความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม 
ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุก
ขั้นตอน สถานศึกษา สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิด
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาให้
ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดีเลิศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต้อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 2) ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 3) ผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4) ประเมินจากภาพความสำเร็จโครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 5) 
ผลประเมินจากภาพความสำเร็จของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
 มาตรฐานที่ 2 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ผ่านการประเมิน Sar รายบุคคลของครู ซึ่งได้แก่ประเด็น โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรตรงตามความต้องการ มีโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 มาตรฐานที่ 3 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ผ่านโครงการต่างๆได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) โครงการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 4) โครงการส่งเสริมหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
        2.3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  

2. ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
5. ครูมีความตั้งใจมุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
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6. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้น
พัฒนาต่อไป 
  2. การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง 
  3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณให้กับผู้เรียนเรียนร่วม 
  4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียน 
  5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
  6. พัฒนาเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียนให้ข้อมูลมีการเชื่อมโยงเป็นปัจจุบันและมีความแข็งแรง 
 7. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแกผู่้เรียนทันทีเพ่ือผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
นำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  
 5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เข้มข้น เพ่ือให้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 50 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6. การส่งเสริมให้ครูเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำวิจัยใน
ชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถรายบุคคล 
 
  



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)โรงเรียนเซไลวิทยาคม ห น้ า  | 41 
 

ภาคผนวก 
 

❖ ประกาศโรงเรียนเซไลวิทยาคม เรื่องมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา  
❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
❖ ตารางสรุปรางวัล ครูและผู้เรียนปีการศึกษา 2563 
❖ ภาพกิจกรรม 
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ประกาศโรงเรียนเซไลวิทยาคม 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ แนวทางในการดำเนินตามประกาศ
กระทรวงว่าด้วยตามที่กระทรวงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่
สอดคล้องกับหลักประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพทั้งภายใน และ
ภายนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ำซ้อน และความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ทำให้ไม่สะท้อนความเป็นจริง 
และเป็นการสร้างภาระให้สถานศึกษา 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นฐานพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนเซไลวิทยาคม ปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสม และสอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาตามคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพ้ืนฐาน การประเมินภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเซไลวิทยาคม มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบประกาศนี้  
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ เดือน  พฤษภาคม พ.ศ  ๒๕๖๓ 
 
 
 
เ 
                                                            (นายธิตพัิชร์  มาลา) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเซไลวิทยาคม 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ๖๗.๐๐ 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๖๕.๐๐ 

     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๖๕.๐๐ 
     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๖๕.๐๐ 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๖๓.๐๐ 
     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๘๐.๐๐ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ๘๐.๐๐ 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐.๐๐ 
    ๓) การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐.๐๐ 
    ๔) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสังคม ๗๐.๐๐ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
    ๒.๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๘๐.๐๐ 
    ๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๐.๐๐ 
    ๒.๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๘๐.๐๐ 

    ๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๘๐.๐๐ 
    ๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๘๐.๐๐ 

    ๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๘๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ดี 
     ๓.๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๖๕.๐๐ 

     ๓.๒) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๗๐.๐๐ 
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มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

     ๓.๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๐.๐๐ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ๗๐.๐๐ 
     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๖๕.๐๐ 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ประเมิน ดังนี้ 
 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม ค่าร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ระดับ ๔ ดีเลิศ ค่าร้อยละ ๘๐-๘๙ 

ระดับ ๓ ดี ค่าร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ระดับ ๒ ปานกลาง ค่าร้อยละ ๖๐-๖๙ 

ระดับ ๑ กำลังพัฒนา ค่าร้อยละ ๕๐-๕๙ 
 

๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ ตามความเหมาสมกับบริบท
สถานศึกษา 

๔. การกำหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น โรงเรียนควรกำหนดเพื่อใช้ตรวจสอบว่าการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สูงกว่า คงที่ หรือต่ำกว่า (ลักษณะ
ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
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คำสั่งโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
ที่ ๓๓/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนด

ความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ 
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า 
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา
แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑. นายวุฒิชัย   มัธยัสถ์สิน  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธิติพัชร์  มาลา  ผู้อำนายการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางฌารินี  ทองมี    ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 

 ๔. นางธนพร  จะเกรง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕. นางบัวหลัน  คำประมวล  ครูชำนาญการ   กรรมการ 

  ๖. นางนฤชล  รัตนศรีภูมิ  กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
  ๗. นายหนูยัน  จันทร์สว่าง  กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
  ๘. นางดวงใจ   แก้วหลอย  กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ  
   ๙. นายสมคิด  สีตาล   กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
   ๑๐. นายสังวาล  จันหลุย  กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
  ๑๑. นายวิริยะ  โชคสวัสดิ์ขจี  กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
   ๑๒. นายพลกฤต  บุญอินทร์   ครูชำนาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๓. นางอมรรัตน์  ขัตติสอน  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่
 ๑. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ดำเนินงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา      
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 ๒.เสนอแนวทางในการวางระเบียบข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภายใน   
 ๓. กำกับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 ๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่า 
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 ๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑. นายพลกฤต  บุญอินทร์  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางฌารินี  ทองมี   ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางอมรรัตน์  ขัตติสอน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ 
 ๑. จัดทำแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการติดตาม
และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้กำกับ ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 
 ๓. ดำเนินการให้มีการให้มีการจัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตาม 
พันธกิจของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  
 ๔. ดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๖. ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดเป็นประจำทุกปี (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 
 ๗. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 ๘. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 

 ๓. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย 
  ๑. นายวุฒิชัย   มัธยัสถ์สิน  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธิติพัชร์  มาลา  ผู้อำนายการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางฌารินี  ทองมี    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔. นางธนพร  จะเกรง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕. นางบัวหลัน  คำประมวล  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
  ๖. นายนฤชล  รัตนศรีภูมิ  กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
  ๗. นายหนูยัน  จันทร์สว่าง  กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
  ๘. นางดวงใจ   แก้วหลอย  กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ  
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   ๙. นายสมคิด  สีตาล   กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
   ๑๐. นายสังวาล  จันหลุย  กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
  ๑๑. นายวิริยะ  โชคสวัสดิ์ขจี  กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
   ๑๒. นายพลกฤต  บุญอินทร์   ครูชำนาญการ          กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓. นางอมรรัตน์  ขัตติสอน  คร ู           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่
 ๑. กำหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. วางแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ติดตามทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เตรียมเอกสาร
และหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากรเพ่ือรอรับการติดตามและประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

 ๓. จัดทำแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อสิ้น
ภาคเรียนของปีการศึกษา 

 ๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 

 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๔. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ประกอบด้วย 
               มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) 
ประกอบด้วย 3 ด้าน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

หัวหน้ามาตรฐาน: นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับชั้น: รับผิดชอบ นางอมรรัตน์  ขัตติสอน         
                  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา: รับผิดชอบ นางกชพร  พาลีวัน                      
                  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม: รับผิดชอบ นายพลกฤต บุญอินทร์          
                  4) มีความก้าวหน้าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: รับผิดชอบ นายพลกฤต บุญอินทร์          
                  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา: รับผิดชอบ นางอมรรัตน์  ขัตติสอน         
                  6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ: รับผิดชอบ นางธนพร  จะเกรง              
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดสถานศึกษากำหนด: รับผิดชอบ 
 นางสาวรุ้งจรัส  สังฆพัฒน์     
                   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย: รับผิดชอบ   นางสาวรุ้งจรัส  สังฆพัฒน์              
                  3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย: รับผิดชอบ นางวิราภรณ์  ทิพรส                      
                  4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม: รับผิดชอบ นายพงศธร  แสงอาวุธ          
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 หัวหน้ามาตรฐาน: นางฌารินี  ทองมี   
       2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน: รับผิดชอบ นางบัวหลัน  
คำประมวล      
       2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา: รับผิดชอบ นางฌารินี  ทองมี               
       2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย: รับผิดชอบ นายศราวุฒิ ประสงค์          
       2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ: รับผิดชอบ นางธนพร  จะเกรง             
      2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ : 
รับผิดชอบ นางสาวชุดาภรณ์  โทแก้ว     
       2.6 จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ : รับผิดชอบ
นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง   
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  หัวหน้ามาตรฐาน: นายพลกฤต  บุญอินทร์  
       3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้: รบัผิดชอบ นายพงศธร  แสงอาวุธ         
      3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้: รับผิดชอบ นายพลกฤต  
บุญอินทร์        
       3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก: รับผิดชอบ นางวิราภรณ์  ทิพรส และนางบัวหลัน  คำ
ประมวล                  
       3.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ: รับผิดชอบ นางธนพร  จะเกรง             
       3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้: 
รับผิดชอบ นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง   

มีหน้าที ่ 
 ๑. ดำเนินการให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 ๒. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 ๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูล
รายงานผลย้อนกลับในการนำไปใช้เพ่ือการพัฒนางานต่อไป 

 ๕. คณะกรรมการจัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา 
  ๑. นายพลกฤต  บุญอินทร์        ครชูำนาญการ  ประธานกรรมการ 

๒. นางฌารินี  ทองมี  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นายศราวุฒิ  ประสงค์  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๔. นางสาวรุ้งจรัส  สังฆพัฒน์       ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๕. นางอมรรัตน์  ขัตติสอน ครู    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ให้คณะกรรมการศึกษาเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง คู่มือแนวทางจัดทำ SAR ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนัดหมายวางแผน 
ประเมิน และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ (๓ มาตรฐาน) แล้วเสร็จภายใน 
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 ๒. จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๓ เล่ม นำส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙  
จำนวน ๑ เล่ม ภายใน  ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ และเก็บไว้ที่สถานศึกษา จำนวน ๒ เล่ม 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

 ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
   
                                      (นายธิติพัชร์  มาลา) 
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม 
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ตารางสรุปรางวัล ครูและผู้เรียนปีการศึกษา 2563 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล สังกัดที่มอบให้ 
1. นายธิติพัชร์ มาลา ครูดี ปลอดอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข/ 
2.  นางฌารินี  ทองมี ครูดี ปลอดอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข/ 
3. นางอมรรัตน์  ขัตติสอน ครูดี ปลอดอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข/ 
4.  นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง ครูดี ปลอดอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข/ 
5.  นางธนพร  จะเกรง ครู ดีศรีเมืองเลย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
6. นางบัวหลัน  คำประมวล ครูดี ศรี สมป. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
7. นางอมรรัตน์  ขัตติสอน ครูดีศรีวังสะพุง อำเภอวังสะพุง 
8. นางศตพร  จงแต่งกลาง ครูดีศรีวังสะพุง อำเภอวังสะพุง 
9. นายพงศธร  แสงอาวุธ ครูดีศรีวังสะพุง อำเภอวังสะพุง 
10.  นางวิราภรณ์  ทิพรส ครูดีศรีวังภูผา อำเภอวังสะพุง 
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การแปรรูปมัลเบอร์รี่ และการเพาะเห็ด จะเห็นได้จากโรงเรียนนำผู้เรียนออกเผยแพร่ผลงานทางวิชา 

ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย-หนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

 

 
 

   
 
 

การแปรรูปมัลเบอร์รี่ และการเพาะเห็ด จะเห็นได้จากโรงเรียนนำผู้เรียนออกเผยแพร่ผลงานทางวิชา 

ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ วัดโนนสว่าง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 

  
 

ภาพบรรยากาศการเผยแพร่ความรูสู้่ชุมชน  
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   ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
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