
 

 
 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

 



 

๑ 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

    โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๑๕ ต าบลส้มป่อย อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั ้น มัธยมศึกษาปีที ่ ๑ ถึง ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ คณะผู ้ประเมิน     
ได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่  ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสี่ ดังนี้ 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ด้ำน ระดับคุณภำพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 
 

จุดเด่น  
    ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  
    1. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ร่าเริงแจ่มใส  
    2. ผู้เรียนมีวินัย สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบสูง แต่งกายถูกต้องตามระเรียบ 
    3. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่นของตนเอง 
   4. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี 
 

    ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
    ๑. คณะครู  ผู้น าชุมชนและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ล้วนเป็นศิษย์เก่า มีส านึกร่วม “รักบ้านเกิด
โรงเรียนเก่า” จึงเป็นปัจจัยส าคัญสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา 
    ๒. สถานศึกษามีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอ มีห้องว่างเป็นจ านวนมากสามารถบริหารจัดการ
ให้เป็นห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
    ๓. สถานศึกษามีนวัตกรรมที่ดีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงโดยมาตรการดับเครื่องยนต์
เข็นรถจักรยานยนต์ในสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและสร้างวินัยการจราจรที่ดี 
    ๔. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่ดีตามอัตลักษณ์ แต่งกายสะอาด มารยาทงาม เป็นแบบอย่างที่ดี             
ของสถานศึกษาร่วมสังกัด   
 

    ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
    1. ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีรูปแบบการท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม     
ในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ  
    2. ครูเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    3. ครูมีความเป็นผู้น าทางวิชาการสูง มีรูปแบบการท างานที่เปิดกว้าง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านกระบวนการการนิเทศทั้งจากภายในสถานศึกษา และจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 



 

๒ 
 

ข้อเสนอแนะตำมนโยบำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือภำครัฐ  
    ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  
    ด้านผู้เรียน มีการนิเทศการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน การส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาอาชีพ และการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
 

ข้อเสนอแนะ  
   ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
    สถานศึกษาควรระดมทรัพยากรจากโครงการ “นาโรงเรียน” แทนกิจกรรมผ้าป่าข้าวเปลือก     
โดยขอรับบริจาคยืมที่นาผู้ปกครองและชุมชนรายละ ๑ งานถึง ๑ ไร่ ใช้แรงงานผู้เรียนฝึกปฏิบัติท านาบูรณาการ 
ในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แทนการขอบริจาคผ้าป่ากองทุนข้าวเปลือก 
    ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี  
    ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  
    ๑. โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม มีความตระหนักให้ความส าคัญในการพัฒนานักเรียน ในระดับ                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ บางส่วนยังขาดทักษะในการอ่านและการเขียนอยู่มาก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ของนักเรียนในวิชาภาษาไทยและกลุ่มสาระอ่ืนๆ ต่ ากว่าเป้าหมายที่ทางโรงเรียนก าหนด โดยเฉพาะการอ่าน 
การเขียน ถือเป็นหัวใจของการศึกษาค้นคว้า ครูสาระวิชาภาษาไทยจึงได้  คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนในวิชาอ่ืนๆ นักเรียนจ าเป็นต้องอ่านออกเขียนได้
ทุกคน โรงเรียนจึงได้ด าเนินการกิจกรรมนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขและพัฒนาการอ่าน การเขียน ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ทุกคน โดยการด าเนินการตามขั้นตอนที่ส าคัญ คือ  ๑. คัดกรองแบ่งกลุ่ม
นักเรียน ๒. วางแผนก าหนดกิจกรรม ๓. ด าเนินการแก้ปัญหา ๔. ประเมินผลการอ่าน การเขียนของ
นักเรียน ๕. รวบรวมสรุป ๖. พัฒนาแก้ไข ปรับปรุง จากการท ากิจกรรมดังกล่าว นักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-NET 
สูงกว่าระดับประเทศ ๕ ปีซ้อน  
    ๒. โครงการหนึ่งเดือนหนึ่งกลุ่มสาระพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ท า                    
อย่างต่อเนื่อง ท าให้โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สม่ าเสมอ เกิดทักษะการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์                  
ในกลุ่มนักเรียนและเป็นการส่งเสริมให้มีนักเรียนค้นพบความถนัดและวามสามารถของตนเองและเรียนรู้
อย่างมีความสุข นักเรียนสามารถเผยแพร่นวัตกรรม มีความสามารถในการรวบรวมความรู้เชื่อมโยง       
องค์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์สั้น การแข่งขัน
หุ่นยนต์ และได้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเครื่องบินบังคับ (โดล) ที่ประเทศเกาหลีใต้ 
สถานศึกษามีผลงานเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืนมาศึกษาดูงานทั้งในระดับสหวิทยาเขต
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และระดับภาค ให้สถานศึกษาด าเนินโครงการกิจกรรม
ดังกล่าว พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สถานศึกษาอ่ืนๆและในระดับนานาชาติต่อไป 
 
    ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
    สถานศึกษาควรระดมทรัพยากรจากโครงการท านาน้ าใจท านาโรงเรียน โดยการขอบริจาคยืมที่นา
จากผู้ปกครองและผู้น าชุมชน แปลงละ ๑ งานถึง ๑ ไร่  ใช้แรงงานผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการท านาจากการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามหลักสูตรสถานศึกษาและตอบแทนเจ้าของที่นา   



 

๓ 
 

โดยการให้ผู้เรียนช่วยปักด าให้ ท าการพัฒนากิจกรรมของโครงการสู่แปลงนาเกษตรพอเพียงอย่างมีคุณภาพ  
เป็นนาตัวอย่างเกษตรอินทรีย์แล้วประชาสัมพันธ์ผลงานสู่การยอมรับในระดับสูงขึ้นต่อไป 
 

    ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
    สถานศึกษาควรต่อยอดประยุกต์ใช้แนวทางการด าเนินการ โครงการ “ต้นกล้าแข็งแรง พัฒนา   
การอ่านการเขียนของนักเรียน” ดังนี้  
    1. สรุปบทเรียน (Lesson learned) โดยใช้เครื่องมือ AAR (After action review) ทบทวน   
ผลการปฏิบัติงานจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้บทเรียนจากโครงการกิจกรรมนี้ น าไปเป็นแนวทางการออกแบบ               
วางแผนการด าเนินการพัฒนาทุกกลุ่มสาระท้ังระบบ 
    2. พัฒนาโครงการ “ต้นกล้า แข็งแรง” ทุกกลุ่มสาระโดยออกแบบ ขั้นตอนกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติวิชาของแต่ละกลุ่มสาระ แต่ยังคงยึดประเด็นส าคัญ คือ การประเมินเพ่ือให้รู้ความสามารถ    
ที่แท้จริงของผู้เรียน  แนวทางการท างานเป็นทีมของแต่ละกลุ่มสาระ  แนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
กับแต่ละกลุ่มผู้เรียนและการติดตามประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
    3. การด าเนินการในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการ “ต้นกล้า แข็งแรง” ควรมีการบูรณาการให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มสาระได้ทดลองใช้ความรู้ที่เรียนมาในสถานการณ์จริง ผู้เรียนน าเสนอโครงงานที่ตนเองสนใจ
ทดลองฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การออกแบบ วางแผนการท างาน การด าเนินงาน
ตามขั้นตอนตลอดจนการประเมินผลชิ้นของของตนเองจากผู้มีส่วนร่วมที่หลากหลายและการรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เป็นต้น 
 

สรปุประเด็นจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ เขต ๒๘ ต้นสังกัด ได้ท าการนิเทศประเมินผล
สถานศึกษาในสังกัด ๒  รูปแบบคือ 
    ๑. นิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการด าเนินการดังนี ้
    ๑.๑ ด้านผู้ เรียน มีการนิเทศการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
    ๑.๒ ด้านการบริหารจัดการ มีการนิเทศระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ซึ่งสถานศึกษาได้ก าหนดเป็นรูปแบบการบริหาร SOMPOY model 
    ๑.๓ ด้านการจัดการเรียนการสอน  มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning)  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT และ DLIT การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร การสังเกต การสอนในชั้นเรียน
และการสะท้อนผลเพื่อการพัฒนา 
   ๒. การก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต้นสังกัดได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทน
ผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ต้นสังกัด มาท าการ
ประเมินทุกปีในรูป 
    นอกจากการนิเทศติดตามผลปกติแล้ว ต้นสังกัดได้ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย  
ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 มาท าการประเมินทุกปี เกี่ยวกับประเมินตามเกณฑ์การจัดการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (๘ ด้าน) และประเมินตามนโยบาย และจุดเน้นของต้นสังกัด  
 

 
 



 

๔ 
 

สรุปผลกำรประเมินควำมโดดเด่น  
           ความโดดเด่นของสถานศึกษา คือ “โครงการ ๑ เดือน ๑ กลุ่มสาระ พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ”           
เพ่ือเป็นการส่งเสริมทางวิชาการแก่ผู้เรียนและสรรหาตัวแทนเข้ าแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษาจึงด าเนินโครงการนี้ขึ้น โดยจัดการแข่งขันทางวิชาการในสถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ในช่วงเวลา ๘ เดือน ในการเปิดภาคเรียน  
       ส่งผลให้สถานศึกษาชนะการแข่งขันได้รับรางวัลแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ    
จ านวน ๒๑ เหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการหุ่นยนต์นานาชาติ IRO 2019  
จ านวน ๕ คน ผู้เรียนมีผลการสอบ o-net สูงกว่าระดับประเทศในปี ๒๕๖๑ สถานศึกษาได้รับรางวัล
โรงเรียนดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๙ จากผู้ตรวจการแผ่นดินและรางวัลชั้นน าอ่ืน  ๆ อีกอย่างหลากหลาย         
ซึ่งสถานศึกษาควรเร่งระดมทรัพยากร งบประมาณสนับสนุนการแข่งขันจากผู้ใหญ่ใจดี  องค์กรการกุศล                     
เพ่ือส่งตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสูงขึ้นต่อไป  
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ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ  
๑. โรงเรียนส้มป่อยพิทยา ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๐๒ หมู่ที่ ๑๕ ต าบลส้มป่อย อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
  รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๖๐ โทรศัพท ์๐๔๕-๙๖๐๓๙๘ โทรสาร ๐๔๕-๙๖๐๓๙๘  
  E-mail : spk2519@gmail.com  Website : sompoy.ac.th 

๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 
 ๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๓.๒ จ านวนผู้เรียน จ าแนกตามระดับชั้น ดังนี้  

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 

จ ำนวน 
ผู้เรียนปกติ (คน) 

จ ำนวนผู้เรียน 
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ (คน) รวม 

ชำย หญิง ชำย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๔๘ ๓๖ - - ๘๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๓๙ ๔๖ - - ๘๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๓๖ ๔๗ - - ๘๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓ ๒๙ ๕๐ - - ๗๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓ ๒๘ ๕๔ - - ๘๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓ ๒๗ ๒๗ - - ๕๔ 
รวม ๓ ๒๐๗ ๒๖๐ - - ๔๖๗ 
รวมทั้งสิ้น ๑๘ ๒๐๗ ๒๖๐ - - ๔๖๗ 

 

 ๓.๓ ข้อมูลบุคลากร  
  : ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน    ๒ คน 
  : ครูมัธยมศึกษา     จ านวน   ๓๒ คน 
  : บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน    ๕ คน 

 สรุปอัตราส่วน 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ระดับมัธยมศึกษา 
  : อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ครู   เท่ากับ ๑๕ : ๑ 
   : อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ห้อง   เท่ากับ ๒๕ : ๑ 
  : มีจ านวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไม่ครบชั้น    
  : ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๑๘ : สัปดาห์  
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ตอนที่ ๒ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
๒.๑ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
ผลกำรด ำเนินงำน 
   สถานศึกษาได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้บริหาร คณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยวิธีการที่หลากหลาย 
ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษากับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน มีความสอดคล้อง    
กับหน่วยงานต้นสังกัด ในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือประเมินความมาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจนครบทุกประเด็น การพิจารณามีความต่อเนื่อง
กับปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการด าเนินงาน ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแล้วน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาในรอบปีของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม 
    สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ใช้อ้างอิง
ประกอบการประเมินได้ตรงตามเป้าหมาย แผนการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีกระบวนการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรฐานครอบคลุมและใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เก็บข้อมูล
จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เรียน ที่ได้มาก าหนด  
เป็นกราฟ สถิติ มีการสรุปผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการในปีการศึกษา ผลการด าเนินงานมี
ความส าเร็จบรรลุผลครบทุกประเด็นและบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษามีความหลากหลายในวิธีการ
ด าเนินงาน สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครอบคลุมทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ตามกระบวนการและขั้นตอน  
การปฏิบัติ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงถือว่าเหมาะสมเชื่อถือได้ 
   สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จากการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านโครงการ “ต้นกล้า แข็งแรง พัฒนาการอ่านการเขียน” 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้การบูรณาการให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระได้ทดลอง
ใช้ความรู้ที่เรียนมาในสถานการณ์การจริง  มีโครงการหนึ่งเดือนหนึ่งกลุ่มสาระพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ    
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความถนัดและความสารถของตนเอง มีการน าเสนอโครงงานที่ตนเองสนใจทดลอง  
ฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน     
เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเองของผู้เรียน พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ  
ในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี ใช้สื่อการเรียนการสอน ICT และ DLIT  
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสารส่งผลให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงกว่าระดับประเทศ ๕ ปีซ้อน สามารถเผยแพร่นวัตกรรม การรวบรวมความรู้ เชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์สั้น การแข่งขันหุ่นยนต์และได้ชนะเลิศ
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเครื่องบินบังคับ (โดล) ที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษา
อ่ืนได้ นอกจากนี้สถานศกึษาจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ได้แก่ กิจกรรมปลูกจิตส านึกต่อสังคม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันเน้นการมี
ระเบียบวินัย การช่วยเหลือกัน มีโครงการท านาน้ าใจ ท านาโรงเรียนเพ่ือฝึกปฏิบัติการท านา ส่งเสริมด้าน
ทักษะวิชาชีพเน้นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้านสุขภาวะทางกาย  สุขภาพจิตที่ดี โดยผ่าน
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โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียนตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ แต่งกายสะอาด   
มารยามงาม มีการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิต 
ที่ดสี่งผลท าให้ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีพัฒนาขึ้นต่อเนื่องทุกปี    
   จากการด าเนินการดังกล่าว สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ ตามกระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนดครบถ้วน ผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในด้านการอ่าน     
การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  สู่การสร้างนวัตกรรมชิ้นงานได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยม      
ที่สถานศึกษาก าหนด การมีจิตสาธารณะ มีความรักชาติ ศาสนา และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ยอมรับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง       
เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก  มีความสอดคล้องกัน จึงถือคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จึงส่งผลให้
มีประสิทธิผล 
 
สรุปกำรประเมินด้ำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน มีระดับคุณภำพ ดีมำก  
จุดเด่น  
    1. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ร่าเริงแจ่มใส  
    2. ผู้เรียนมีวินัย สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบสูง แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
    3. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่นของตนเอง 
    4. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี 
       

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่ำงท่ีดี  
 ๑ . โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม มีความตระหนักให้ความส าคัญในการพัฒนานักเรียน ในระดับ                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ บางส่วนยังขาดทักษะในการอ่านและการเขียนอยู่มาก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ของนักเรียนในวิชาภาษาไทยและกลุ่มสาระอ่ืนๆ ต่ ากว่าเป้าหมายที่ทางโรงเรียนก าหนด โดยเฉพาะการอ่าน 
การเขียน ถือเป็นหัวใจของการศึกษาค้นคว้า ครูสาระวิชาภาษาไทยจึงได้  คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนในวิชาอ่ืนๆ นักเรียนจ าเป็นต้องอ่านออกเขียนได้
ทุกคน โรงเรียนจึงได้ด าเนินการกิจกรรมนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขและพัฒนาการอ่าน การเขียน ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ทุกคน โดยการด าเนินการตามขั้นตอนที่ส าคัญ คือ  ๑. คัดกรองแบ่งกลุ่ม
นักเรียน ๒. วางแผนก าหนดกิจกรรม ๓. ด าเนินการแก้ปัญหา ๔. ประเมินผลการอ่าน การเขียนของ
นักเรียน ๕. รวบรวมสรุป ๖. พัฒนาแก้ไข ปรับปรุง จากการท ากิจกรรมดังกล่าว นักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-NET 
สูงกว่าระดับประเทศ ๕ ปีซ้อน  
    ๒. โครงการหนึ่งเดือนหนึ่งกลุ่มสาระพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ท า                    
อย่างต่อเนื่อง ท าให้โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สม่ าเสมอ เกิดทักษะการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์                  
ในกลุ่มนักเรียนและเป็นการส่งเสริมให้มีนักเรียนค้นพบความถนัดและวามสามารถของตนเองและเรียนรู้



 

๘ 
 

อย่างมีความสุข นักเรียนสามารถเผยแพร่นวัตกรรม มีความสามารถในการรวบรวมความรู้เชื่อมโย ง       
องค์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์สั้น การแข่งขัน
หุ่นยนต์ และได้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเครื่องบินบังคับ (โดล) ที่ประเทศเกาหลีใต้ 
สถานศึกษามีผลงานเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืนมาศึกษาดูงานทั้งในระดับสหวิทยาเขต
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และระดับภาค ให้สถานศึกษาด าเนินโครงการกิจกรรม
ดังกล่าว พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สถานศึกษาอ่ืนๆและในระดับนานาชาติต่อไป 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

๙ 
 

 
    ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลกำรด ำเนินงำน 
     สถานศึกษาบริหารจัดการเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ PDCA ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. 
(OBECQA) รูปแบบ SOMPOY Model และแนวทางโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class 
standard school) โดยมีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอยต่อ
แผนพัฒนาสถานศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๒ และแผนพัฒนา ๒๕๖๓-๒๕๖๗ และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปี 
ในรอบปี ๒๕๖๐ , ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ สถานศึกษามีโครงการรองรับแผนพัฒนา รวม ๓๐ โครงการ 
ครอบคลุมกลยุทธ์และพันธกิจของสถานศึกษา การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปแบบมีส่วนร่วมของ
คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งเป็นคณะท างานโดยตรงและ
ให้ข้อเสนอแนะพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ทุกขั้นตอนของการบริหาร
จัดการได้ ร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ชัดเจน มีการด าเนินการตามแผนเป็นรูปธรรมทุกโครงการ/กิจกรรม มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นระยะ ๆ โดยผู้บริหารและคณะท างานที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกันกับการด าเนินโครงการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาและการนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ๘ องค์ประกอบของหน่วยงานต้นสังกัด  สถานศึกษามีการประเมินผล/ 
ประเมินตนเอง รายงาน SAR ต่อสาธารณชนทุกปี และน าผลมาปรับปรุงงานและปรับแผนด าเนินการ
ต่อเนื่องในปีต่อมา เป็นระบบครบวงจรคุณภาพ PDCA ต่อเนื่องมานานปี 
    สถานศึกษามีการประเมินตนเองแบบมีส่วนร่วมทุกปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินจาก
คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิจากต้นสังกัด มีการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานฯ  ท าการประเมิน
ตนเองโดยเกณฑ์และเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพครอบคลุมตัวชี้วดัตามมาตรฐานฯ ชัดเจน ท าการสังเคราะห์
ข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ประชุมปฏิบัติการสรุปผลเป็น ๕ ระดับคุณภาพ และเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามล าดับ คณะผู้ประเมินได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์จากสภาพจริง
สอดคล้องกันกับผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกตัวชี้วัด โดยพบว่าสถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการไว้ในแผนพัฒนา 2557-2562 และก าหนดเป็นค่าเป้าหมายใน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจน สถานศึกษามีมีวิสัยทัศน์ “โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีส่วนร่วม รักความเป็นไทยฯ” มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ระบบการยื่นใบลาทางออนไลน์     
ของงานบุคคล, M-obec ของงานบริหารจัดการ, Big Data ข้อมูลบุคลากร, SGS ใช้ในการวัดผลประเมินผล
งานวิชาการ, E-Learning ใช้ในจัดการเรียนการสอน และ Bookmark 2551 ใช้ในการรายงานผลการเรียน 
เป็นต้น ด้านการจัดการเรียนรู้นั้นผู้ เรียนสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงผ่านระบบ  Login 
authentication ครูมีการจัดท าสื่อนวัตกรรมสู่การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกคน 
ทะเบียนสื่อนวัตกรรมของครูจาก google sites สถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจนสามารถ
สร้างชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย เช่น ภาพยนตร์สั้น วีดิโอสั้น (คลิป) ทั้งเป็นการสร้างความรู้และสร้างรายได้
จากช่อง youtube ทีมงานจัดท าวีดิทัศน์น าเสนอสถานศึกษา ผู้เรียนสามารถสร้างกราฟิก ท าสื่อ ป้าย และ



 

๑๐ 
 

บอร์ดนิทรรศการ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น portfolio ส่วนตัว มีการทดสอบและตอบแบบสอบถามต่าง ๆ ผ่านระบบ
เครือข่าย e-learning, google classroom และ google form มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ค านวณ coding ผ่านชุดการสอน kidbright และผู้เรียนสามารถสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AJ) ได้ เช่น ถังขยะ
อัจฉริยะ โปรแกรมหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับโดรน เป็นต้น ซึ่งถือว่าสถานศึกษาเชื่อถือได้ 
   กระบวนการบริหารและการจัดการเป็นระบบ เชื่อถือได้ของสถานศึกษา ได้ส่งผลให้สถานศึกษา 
มีประสิทธิผลเด่นชัด กล่าวคือ 
    ๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูงมากทั้งด้านการบริหารจัดการและผู้น าทางวิชาการ มีวินัยในตัวเอง  
ทุ่มเทเสียสละ ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีความสามารถใน        
การประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายได้เป็นเลิศ จนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สถานศึกษาผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ PDCA ระดับ ScQA ประจ าปี ๒๕๖๑                                   
ครูได้รับรางวัลทรงคุณค่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมปลาย ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะฯ
ระดับชาติครั้งที่ ๖๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๑ รายการ รางวัลเหรียญทองการประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับชาติและโล่รางวัลการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน
รายการนานาชาติ  เป็นต้น 
    ๒. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษาได้พัฒนาตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรม ทางบริหารงานบุคคล มีการด าเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมบ ารุงขวัญและก าลังใจ กิจกรรม
พัฒนาโดย ID.Pland ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกรายการ ครูทุกคนมีแฟ้มรายงานผลการพัฒนา
ตนเอง ครูมีก าลังใจในการท างานด้วยความเสียสละ ส่งผลให้ครูบุคลากรได้รับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ     
มีวิทยฐานะสูงขึ้นทุกคนและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างหลากหลาย เช่น รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัล MOE AWARDS จากกระทรวงศึกษาธิการ และรางวัล
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) คะแนนสูงกว่าระดบัชาติ  เป็นต้น 
    ๓. ข้อมูลสารสนเทศ  สถานศึกษามีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย ได้แก่ ระบบ 
EMIS ใช้ในการบริหารจัดการงานด้านบุคลากร ระบบ SMSS ใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการ การเข้าชั้นเรียน 
ตารางสอน การยื่นวันลาทางออนไลน์ ระบบ M-OBEC ใช้บริหารงานพัสดุ Big Data ใช้จัดเก็บข้อมูล
บุคลากร ระบบ SGS ใช้ในงานวัดผลประเมินผลงานวิชาการ ระบบ E-learning ใช้ในการจัดการเรียน   
การสอนและระบบ Bookmark 2551 ใช้ในการรายงานผลการเรียน เป็นต้น (บุคลากรสามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทันที) 
     ๔. ระบบการแนะแนว สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแนะแนวให้กับผู้เรียนทุกชั้นเรียน    
สัปดาห์ละ ๑ คาบ และบริการแนะแนวได้ครบทั้ง ๕ บริการ ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลรายบุคคล (การคัดกรอง
และจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน) บริการสนเทศ การปิดประกาศ กลุ่มไลน์และเพจงานแนะแนว บริการให้ค าปรึกษา
ทั้งในห้องแนะแนวและการสื่อสาทุกช่องทาง บริการจัดการตัวบุคคลเกี่ยวกับทุนการศึกษา การฝึกประสบการณ์
และการประกวดและบริการติดตามผลและประเมินผล การศึกษาต่อ การมีงานท า การด าเนินการแนะแนว
ของสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงานสามารถส่งเข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อสมัครงาน 
ขอรับทุนการศึกษาและกู้ทุน กยศ.ได้เป็นจ านวนมาก ผู้เรียนมีจิตสาธารณะต่อชุมชนและสังคม รักท้องถิ่น 
รักกลมเกลียวรุ่นพี่รุ่นน้องและการอุดหนุนจุนเจือรุ่นน้องจากศิษย์เก่ารุ่นพ่ีเป็นต้น 
    ๕. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาน าร่องการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นหลักสูตรสถานศึกษา                        
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โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ท าการประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมา 
ปรับปรุงครั้งที่  ๑ ได้เป็นหลักสูตรโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ๒๕๕๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๓) ต่อมาได้มี                    
การปรับปรุงอีกครั้งเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เป็นการปรับปรุงครั้งที่ ๒ เป็นหลักสูตร                    
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม พ.ศ.๒๕๕๒ (ปรับปรุง ๒๕5๗) เนื่องจากมีการเพ่ิมหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ิมแผน  
การเรียนหลักสูตรทวิศึกษาตามนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ  มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ปรับปรุง ๒๕๖๐) ในสาระต่าง ๆ เนื่องจากสถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและ    
มีการเพ่ิมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่องเรื่อยมาจนปัจจุบันเป็นการปรับปรุง
ครั้งที่ ๕ จนสถานศึกษาได้ใช้หลักสูตรโรงเรียนส้มป่อยพิทยา พ.ศ.๒๕๖๒ ในขณะนี้   
    ๖. ความสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง                            
สถานศึกษามีศิษย์เก่าที่ทรงคุณค่าเป็นจ านวนมาก ได้แก่ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในต าบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล นายกเทศมนตรี ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย  และคณะครู บุคลากร ส่วนมากล้วน     
เป็นศิษย์เก่าสถานศึกษาแห่งนี้ด้วยกัน  จึงเกิดอุดมการณ์ร่วมในการพัฒนาสถาบันการศึกษาของตัวเอง 
อย่างสมัครสมานสามัคคีไม่แบ่งฝ่าย กอรปกับภาวะผู้น า ความเสียสละทุ่มเทของผู้บริหาร จึงเป็นปัจจัย
ส่งผลให้ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่ายตลอดมา 
    ๗. สถานศึกษามีพัฒนาการคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการมาอย่างต่อเนื่อง คือ 
มีผลการประเมินรอบ ๓ ในระดับดีมาก ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเยี่ยม/ยอดเยี่ยม ในปีการศึกษา 
๒๕๕๙–๒๕๖๑ ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการ คือ ในรอบปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ผู้เรียนส่วนมากมีสมรรถนะ 
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณและการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี ร้อยละ 87.00
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี ร้อยละ 78.84 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
สถานศึกษาสามารถลดจ านวนผู้เรียนพัฒนาการช้า เด็กพิเศษที่มีอยู่ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 คน  
ในปีการศึกษา 2561 เหลือ ๒ คน และเป็นศูนย์ในปีปัจจุบัน และสถานศึกษามีผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องส่วนมากมีความพึงพอใจผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในระดับ มาก-มากที่สุด  
    ๘. นวัตกรรม/การเป็นแบบอย่างที่ดี สถานศึกษาได้ออกแบการบริหารจัดการเป็นระบบ 
“SOMPOY  Model” โดยการบูรณาการระบบบริหารเชิงคุณภาพ PDCA กระบวนการบริหารจัดการ   
ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ การบริหารที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. 
(OBECQA) และกระบวนการบริหารตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard school)  
โดยมีเครือข่ายศิษย์เก่าคุณภาพ และ CEO ต าบลส้มป่อยเป็นต้นทุนสนับสนุนการด าเนินงาน ระบบสามารถ               
ขยายผลสู่การยอมรับ การร่วมพัฒนาร่วมใช้และร่วมเป็นเจ้าของระบบขององค์กรหน่วยงานอ่ืนในต าบล 
ได้แก่ วัดในเขตบริการ (วัดส้มป่อยใหญ่/รองเจ้าคณะอ าเภอราษีไศล วัดบ้านโนนศิลป์ และวัดบ้านเปือย)  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส้มป่อย  เทศบาลต าบลส้มป่อย  และสถานศึกษาใกล้เคียง เป็นต้น  ส่งผล
ให้การบริหารจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ได้รับรางวัลและการยอมรับในระดับสูง  ได้แก่ รางวัล
ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี ๒๕๖๑ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 
สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๑ การทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ     
๖ ปีต่อเนื่อง ผ่านมาตรฐานทุกตัวชี้วัดและการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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ประจ าปี ๒๕๗๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษา
ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (World–Class standard school) ระดับ ScQA เป็นต้น 
    สรุปสถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ  มีการร่วมกันก าหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน วางแผนด าเนินงานและด าเนินการตามแผนเป็นรูปธรรม มีการนิเทศ ก ากับ
ติดตามผล ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลมาปรับปรุงแก้ไขด าเนินการต่อเนื่องครบวงจรคุณภาพ 
PDCA มาโดยตลอด สถานศึกษามีความเชื่อถือได้ คือ มีการประเมินตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคณะครู-
บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ 
มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและผลการประเมินตนเองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่คณะ       
ผู้ประเมินได้รับจากสภาพจริงทุกตัวชี้วัด กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิผล
ทุกตัวชี้วัด คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูงมาก เป็นผู้น าทางวิชาการ  ได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นจ านวนมาก     
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพทุกคน สถานศึกษามีระบบ
สารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระบบแนะแนวของสถานศึกษา
สามารถช่วยเหลือผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สถานศึกษามีหลักสูตรที่ดี ทันสมัยและได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาอยู่เป็นประจ า ผู้บริหารสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน คณะครูและ
บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คุณภาพของสถานศึกษาด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คุณภาพเด็กมีพัฒนาการเด่นชัด  
ผู้ปกครองและผู้ เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในระดับมากถึงมากที่สุด และ
สถานศึกษามีนวัตกรรม/การเป็นแบบอย่างที่ดี “SOMPOY  Model” เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  
  
สรุปกำรประเมินด้ำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  
    ๑. สถานศึกษามีชุมชนศิษย์เก่าคุณภาพ กล่าวคือ ครูส่วนมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ใหญ่บ้านก านัน นายกเทศมนตรี เจ้าอาวาส รองเจ้าคณะอ าเภอ  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และผู้น าชุมชนในเขตบริการล้วนเป็นศิษย์เก่าแห่งนี้ จึงเกิดร่วม “ส านึกรักบ้านเกิด 
โรงเรียนเก่า” 
    ๒. สถานศึกษามีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอ  มีห้องว่างเป็นจ านวนมาก สามารถพัฒนา
เป็นห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
    ๓. สถานศึกษามีนวัตกรรมที่ดีเกี่ยวกับ “การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง” โดยสถานศึกษามีมาตรการ                
ให้ผู้เรียนดับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เมื่อมาถึงหน้าประตูสถานศึกษา แล้วเข็นไปจอดในที่จอดรถส่งผลให้
เกิดการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงได้ปีละประมาณ ๘,๐๐๐ บาท เกิดวัฒนธรรมเคารพสถานที่และวินัย
การจราจรที่ดี              
    ๔. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่ดีตามอัตลักษณ์ “แต่งกายสะอาด  มารยาทงาม” เป็นที่ชื่นชม
ของต้นสังกัดและผู้พบเห็นและเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษาร่วมสังกัด 
 

 

 

 



 

๑๓ 
 

ข้อเสนอแนะ  
    สถานศึกษาควรระดมทรัพยากรจาก “โครงการนาโรงเรียน” แทนกิจกรรมกองผ้าป่าข้าวเปลือก                 
โดยร่วมกันรณรงค์ขอบริจาค (ยืม) ที่นาจากผู้ปกครองและชุมชนให้แก่กระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของสถานศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติแปลงนาอินทรีย์เจ้าละ
ประมาณ ๑ งานถึง ๑ ไร่  โดยสถานศึกษาแลกเปลี่ยนคืนด้วยแรงงานผู้เรียนวัยหนุ่มช่วยปักด านาเนื้อที่   
เกินสองเท่าที่ให้ยืม แบ่งผลผลิตส่วนหนึ่งให้วัดและชุมชน      
    ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงท่ีดี  
    สืบเนื่องจากสถานศึกษามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการตามภารกิจ ตามจุดทีค่วรพัฒนา
ข้างต้น แต่สถานศึกษามีโอกาสดี ๆ เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตชุมชนเกษตร ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท านาแปลงใหญ่  
ท าสวนปลูกพริก หอม กระเทียมลือชื่อ มีพลังชุมชนศิษย์เก่าคุณภาพหลากหลาย ประกอบกับสถานศึกษา   
มีแรงงานเหลือเฟือจากผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจึงสามารถด าเนินโครงการ  “นาโรงเรียน”  
เพ่ือแสวงหาทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้อีกทางหนึ่ง  โดยการระดมยืมแปลงนา
จากชุมชนในเขตบริการ ด าเนินงานตามฤดูกาลตามทฤษฎีเกษตรอินทรีย์ บูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดสรรผลผลิตถวายวัดและแบ่งชุมชนบางส่วนและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานสู่การยอมรับของชุมชนและสังคมภายนอกในระดับสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 
 

 
    ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ผลกำรด ำเนินงำน 
    สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการจัดกิจรรมเสริมหลักสูตร           
ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยสถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ พร้อมได้น าแนวทางการด าเนินงาน
มาบูรณาการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ มีโครงการพัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพส าหรับผู้เรียน
อย่างหลากหลาย มีโครงการทวิศึกษาส าหรับผู้เรียนที่สนใจสายอาชีพ มีโครงการการบูรณาการแหล่งเรียนรู้
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างรอบด้าน มีการเปิดรายวิชาสาระเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริม     
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองที่หลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านผ่านเวที การประกวดแข่งขันต่างๆ  
    ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการจัดท าแผน      
การจัดการเรียนรู้ เป็นแผนที่เป็นรูปแบบตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ มีการจัดท าเอกสาร
การสอนซึ่งออกแบบโดยครูผู้สอนมีทั้งเอกสารการสอนที่เป็นรูปเล่มและเอกสารการสอนในลักษณะออนไลน์ 
E-learning เพ่ือให้ผู้เรียนได้สืบค้นอย่างเป็นอิสระ ทุกกลุ่มสาระมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล มีแบบทดสอบ
เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานและความพร้อมในการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษา ปีที่ 4 
เพ่ือให้ทราบความสามารถ ความรู้พ้ืนฐานปัจจุบันของผู้เรียนมีการวิเคราะห์จัดกลุ่มผู้เรียนออกแบบพัฒนา 
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรายบุคคล เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรม ศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านโครงการกิจกรรมรองรับการพัฒนาตามกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนกลุ่มอ่อนและมีการเสริมศักยภาพนักเรียน 
กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษตามความถนันและความสนใจ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนรู้และประสบการณ์ 
การลงมือปฏิบัติและการสรุปความคิดรวบยอดขององค์ความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบผังความคิด มีการ     
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาการโดยนักเรียนมีส่วนร่วม  มีการบันทึกหลังสอน           
ที่เป็นปัจจุบัน  โดยมีการระบุคุณภาพของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ มีการระบุปัญหา 
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข  พัฒนา ปรับปรุงกิจกรรม    
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป โดยสถานศึกษามีแผนการพัฒนา       
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลเป็นเป้าหมายการพัฒนา 
    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ 
ทางการเรียนรู้ครอบคลุมมวลประสบการณ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งบริเวณโดยรอบโรงเรียน บริเวณ
อาคาร ป้ายนิเทศ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษา     
มีแผนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นเป้าหมายการพัฒนา 
 
 



 

๑๕ 
 

    มีการก าหนดวิธีและออกแบบเครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และมีการน าผลการประเมิน
ย้อนกลับไปพัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน       
ที่หลากหลายตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระโดยยึดมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ
การประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้านครอบคลุมทุกทักษะอย่างเป็นองค์รวม มีการพัฒนาคลังข้อสอบ
คู่ขนาน เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมารฐานและตัวชี้วัดของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานโดยมีการทดสอบวัดประเมินผลและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ทุกหน่วยการเรียนรู้มีระบบการส่องต่อข้อมูล คณะครูมีการท างานเป็นทีม
ส าหรับการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนการด าเนินงาน ดังนี้ คลังข้อสอบ 
บันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการพัฒนาผู้ เรียน เอกสารการวัดและประเมินผลเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย เกณฑ์การประเมินผล ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน แฟ้มสะสมงานนักเรียน นอกจากเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนที่
หลากหลาย สถานศึกษามีแบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบสังเกตเพ่ือวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคลอย่างรอบด้าน เพ่ือออกแบบการสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ      
น าผลการประเมินย้อนกลับไปพัฒนาผู้เรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    ครูมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีโครงการพัฒนาบุคลากรครูทั้งทางด้าน
วิชาการและการส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  ครูทุกคนได้จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) โดยการ
วิเคราะห์ตนเองทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นปัจจุบัน มีการ
ทบทวนความส าเร็จและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างสม่ าเสมอ โดยผลการด าเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่
บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีวิทยฐานะสูงขึ้นทุกคน ได้รับการยอมรับจากชุมชน
และสังคมโดยรวม บุคลากรครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างหลากหลายจากนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องบนฐานการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการวิจัย
และน าผลการวิจัยไปร่วมเผยแพร่ในเวทีวิชาการต่างๆ ครูโดยส่วนใหญ่ล้วนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
แสวงหาความรู้เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  
    จากการด าเนินการดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่เป็นระบบตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กระบวนการและ
ผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ เกิดประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนมี
พัฒนาการดีขึ้นอย่างตอ่เนื่องเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

 
สรุปกำรประเมินด้ำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  
    1. ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีรูปแบบการท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม     
ในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ  
    2. ครูเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความรู้ ความสารถในการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    3. ครูมีรูปแบบการท างานที่เปิดกว้างเชิงวิชาการสูง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
การนิเทศทั้งจากภายในสถานศึกษา และจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 



 

๑๖ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงท่ีดี  
   สถานศึกษาควรต่อยอดประยุกต์ใช้แนวทางการด าเนินการ โครงการ  “ต้นกล้าแข็งแรง 
พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน”  ดังนี้  
    1. สรุปบทเรียน (Lesson learned) โดยใช้เครื่องมือ AAR (After action review) ทบทวน    
ผลการปฏิบัติงานจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้บทเรียนจากโครงการกิจกรรมนี้ น าไปเป็นแนวทางการออกแบบ
วางแผนการด าเนินการพัฒนาทุกกลุ่มสาระท้ังระบบ 
    2. พัฒนาโครงการ “ต้นกล้า แข็งแรง” ทุกกลุ่มสาระโดยออกแบบขั้นตอนกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ แต่ยังคงยึดประเด็นและขั้นตอนส าคัญ คือ     
การประเมินเพ่ือให้รู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน แนวทางการท างานเป็นทีมของแต่ละกลุ่มสาระ  
แนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มผู้เรียนและการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมิน
น ามาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
    3. การด าเนินการในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการ “ต้นกล้า แข็งแรง” ควรมีการบูรณาการให้
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระได้ทดลองใช้ความรู้ที่เรียนมาในสถานการณ์จริง เช่น ผู้เรียนน าเสนอโครงงานที่สนใจ  
ทดลองฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์จริง ฝึกออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นวาง
แผนการท างาน ขั้นปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลชิ้นของของตนเองจากผู้มีส่วนร่วมและการรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เป็นต้น 

 



 

๑๗ 
 

กำรประเมินควำมโดดเดน่ 
 

ผลกำรประเมินควำมโดดเด่น 
ควำมโดดเด่น ระดับคุณภำพ 

โครงการ ๑ เดือน ๑ กลุ่มสาระ 
พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ 

 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

 
บริบทของสถำนศึกษำ 
 ผู้เรียนทุกคนแต่งกายสะอาด มีมารยาทงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความสามารถในการ
น าเสนอผลงานการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการมาต่อเนื่องทุกปี เพ่ือเป็นการส่งเสริมทางวิชาการแก่ผู้เรียนและหาตัวแทนเข้าแข่งขัน     
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ สถานศึกษาจึงด าเนินโครงการนี้ขึ้นโดยจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ในห้วงเวลา ๘ เดือนในการเปิดเรียน โดยการศึกษาปัญหาความต้องการและ   
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เตรียมสื่ออุปกรณ์เครื่องมือการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรแก่ผู้เรียนภาพรวม 
จัดการแข่งขันตามปฏิทิน ๘ เดือน ๆ ละ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาผู้ชนะการแข่งขันสร้างความพร้อม
ในการเป็นตัวแทนสถานศึกษาเข้าแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติและสรุปผลประเมินผลการด าเนินงาน 
และประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการ 
     สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  ได้รับการยอมรับในระดับสูงและได้รับรางวัลเกียรติยศ ดังนี้ 
    ๑. รางวัลแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ๒๑ เหรียญทอง จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการหุ่นยนต์นานาชาติ  IRO 2019 
International Robot Olympiad 2019 จ านวน ๕ คน 
    ๒. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ O-net สูงกว่าระดับประเทศในปี ๒๕๖๑ 
    ๓. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปี ๒๕๖๑ 
    ๔. รางวัลโรงเรียนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ จากผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

โอกาส 
    ๑. ชุมชนเป็นชุมแห่งการเรียนรู้  มีวัฒนธรรมใฝ่การศึกษามาช้านาน บรรดาศิษย์เก่า หน่วยงาน
ในชุมชน ท้องถิ่นและทางวัดในเขตบริการให้การสนับสนับสนุนโครงการ ทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  และ
บุคลากร 
    ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ให้การสนับสนุน
ร่วมกิจกรรมและบุคลากรฝึกประสบการณ์ 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
    ผลการด าเนินโครงการของสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชุมชนทุกฝ่ายและได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ สถานศึกษาสามารถพัฒนาขีดความสามารถสู่การยอมรับในระดับนานาชาติได้โดยการ 
   ๑. ทบทวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย เพ่ิมเวลาและบุคลากรร่วมโครงการ 
   ๒. ระดมงบประมาณจากผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันระดับนานาชาติ 
   ๓. พัฒนาทักษะเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ 
   ๔. ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 
 

ค ำรับรองของคณะผู้ประเมิน 
 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
  ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. ก าหนด 
 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้ อหา จุดเด่น     

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรมและการประเมินความโดดเด่น 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ลงช่ือ 

๑. .นายไพบูลย์ วีระพันธ์ ประธาน  

๒. นายธีรวิทย์ สิทธิปกรณ์ กรรมการ  

๓. .นางจิตตวดี ทองทั่ว กรรมการและเลขานุการ 
 

 
                                       วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 


