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คำนำ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) และกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  และทุกประเภท
การศึกษา และมาตรา ๔๘ แห่งพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ในปีการศึกษา ๒๕64  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีกำหนด 
  รายงานประจำปี (SAR) เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะทำงานนักเรียน 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพ่ือเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
                                                                    โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
              เมษายน ๒๕65 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

บทสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โดยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

 
 ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้สถานศึกษา จัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ และรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา เป็นประจำทุกปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล                  
ได้ดำเนินการจัดทำรายงานตามนโยบาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 

ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
2 สหวิทยาเขต ศรีพรเจริญ 
3 อำเภอ เซกา 
4 จังหวัด บึงกาฬ 
5 ชื่อ สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา นายสุวัฒน์   อินทวงศ์ 
6 เบอร์โทรศัพท์ 042021090 
7 ระดับการศึกษาที่เปิดสอน และ

จำนวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 112 คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 83 คน 

8 จำนวนครูและบุคลากร ผู้บริหาร  2  คน 
ครูประจำการ  10  คน 
พนักงานราชการ  1  คน 
ลูกจ้างประจำ (พนักงานบริการ)  1 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราจ้าง)  2  คน 
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)  1  คน 
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการ)  1  คน 

 
2. ประเด็นการพิจารณาประเมินตนเอง 
2.1 มาตรฐานการศึกษาโดยรวมของโรงเรียน  ระดับคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
2.2 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ระดับคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  2.2.1.1 กระบวนการพัฒนา 

  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถ
ในการอ่านการเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่



 
 

ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดความภูมิใจ ใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลายรวมทั้งสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการจัดการเรียนรู ้ทั้ง
รูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้
ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด พัฒนาครูทุกคนให้มี ความสามารถ
ในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูล ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียนสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น  

  2.2.1.2 ผลการพัฒนา 
   ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการมาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทั้งท่ีเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
ในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 
  2.2.1.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ 1 
   เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา , สรุปโครงการ , ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน , แบบประเมิน 
  2.2.1.4 จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียน ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่าง
สมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม 
 2.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.2.2.1 กระบวนการพัฒนา 
   สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน สร้างภูมิคุ ้มกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุก
ระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน เน้นให้ผู ้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาร่วมกัน
วางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกจริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
  2.2.2.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ 1 
   แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา , โครงการ/สรุปโครงการ , 
ภาพกิจกรรม , แบบประเมิน , คำสั่ง , เกียรติบัตร 
  2.2.2.4 จุดที่ควรพัฒนา 

พัฒนาเรื่องความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นในที่ชุมชนต่าง ๆ  
 



 
 

2.3 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 2.3.1 กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กำหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  
 2.3.2 ผลการพัฒนา 
   สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้
ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2.3.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุนมาตรฐานที่ 2 

คำสั่ง , แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา , แผนปฏิบัติการ , แบบสรุปโครงการ , ภาพกิจกรรม 
 2.3.4 จุดที่ควรพัฒนา 
   เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง                     
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
2.4 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 2.4.1 กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ  เพ่ือ
พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย  

2.4.2 ผลการพัฒนา 
  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครูและครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในกา รปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 



 
 

 
 2.4.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุนมาตรฐานที่ 3 

สรุปโครงการ , ภาพกิจกรรม , หลักสูตรสถานศึกษา , แผนการจัดการเรียนรู้ , แบบนิเทศติดตาม
, คำสั่ง 
 2.4.4 จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
  ๒) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
                                                                                            

     นายสุวัฒน ์ อินทวงศ์ 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา  จังหวัดบึง
ก า ฬ  ร ห ั ส ไ ป ร ษ ณ ี ย์  3 8 1 5 0  E-mail : prachanimitspm21@gmail.com  Website : 
www.prachanimit.com โทรศัพท์ (042)021090 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บึงกาฬ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.3 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ดังนี้ 
1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 

- โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 
- โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง  
- โรงเรียนบ้านหัวแฮต 
- โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด   

  2. ระดับมัธยมศึกษาปีที ่4 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 
   - โรงเรียนบ้านหัวแฮต 
   - โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 

1.4 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ประกาศจัดตั้งเมื่อ 13 มกราคม 2534 มีพื้นที่จำนวน 88 

ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ห้วยหล่ม เดิมเป็นสาขาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา เมื่อ
ครั้ง นายโกวิท วรพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาในชนบท
ให้กว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น จึงได้อนุญาตให้โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จัดทำสาขาโรงเรียนขึ้น ที่ตำบลท่า
สะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ให้เปิดรับนักเรียน เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียน
การสอนแบบสหศึกษา ในนาม โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา (สาขาท่าสะอาด) เมื่อต้นปีการศึกษา 2534 เปิดทำ
การเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โดยนายประยูร  ยวนยี ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาในขณะนั้น มีคำสั่งแต่งตั้ง นายนิพนธ์ ก้องเวหา ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4 ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานโรงเรียนสาขา ปัจจุบันโรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูลมีนายสุวัฒน์  อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:prachanimitspm21@gmail.com
http://www.prachanimit.ning.com/


 
 

แผนผังโรงเรียน 

 
 
 
 

 



 
 

2. ข้อมูลนักเรียน  
 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 
 

 
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562-2564 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 2 16 17 33 
ม.2 2 18 14 32 
ม.3 2 24 23 47 
รวม 6 58 54 112 
ม.4 1 12 23 35 
ม.5 1 10 16 26 
ม.6 1 13 9 22 
รวม 3 35 48 83 

รวมทั้งหมด 9 93 102 195 



 
 

 
 

3. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

 

จำนวนครูและบุคลากร 
 

ระดับการศึกษา จำนวน 
ผู้บริหาร 2 

ครูประจำการ 10 
พนักงานราชการ 1 

ลูกจ้างประจำ(พนักงานบริการ) 1 
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) 2 

ลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ,นักการ) 2 
รวม 18 

 
วุฒิการศึกษาสูงสุดครูและของบุคลากร 

 

ระดับการศึกษา จำนวน 
ปริญญาตรี 6 
ปริญญาโท 6 
ปริญญาเอก 0 

 

 
  หมายเหตุ  ไม่นับรวมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 
 

ปรญิญาตรี

50%

ปรญิญาโท

50%

ปรญิญาเอก

0%



 
 

 
 
 

สาขาวิชา 
จำนวน (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
1. บริหารการศึกษา - 5 
2. คณิตศาสตร์ 1 - 
3. วิทยาศาสตร์ 2 - 
4. ภาษาไทย 1 - 
5. ภาษาอังกฤษ 2 - 
6. สังคมศึกษา 2 - 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
8. ชีววิทยา 1 - 
9. ฟิสิกส์ - - 
10. ศิลปะ 1 - 
11. สุขศึกษา พลศึกษา 1 - 
12. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา - 1 

รวม 12 6 
 
 

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2564 
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เปรียบเทียบคะแนน O-NET โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา  2562 – 2564 

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 39.75 54.31 45.41 
ภาษาอังกฤษ 25 32.88 26.56 
คณิตศาสตร์ 19 19.8 18.61 
วิทยาศาสตร์ 26.14 30.28 28.21 

 

 

 
เปรียบเทียบคะแนน O-NET โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา  2562 – 2564 

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 32.04 32.38 33.51 
สังคมศึกษา 30.30 29.50 31.89 
ภาษาอังกฤษ 19.95 20.96 19.62 
คณิตศาสตร์ 15.33 16.47 14.03 
วิทยาศาสตร์ 25.65 26.40 24.52 

39
.7

5

25

19

26
.1

4

54
.3

1

32
.8

8

19
.8

30
.2

8

45
.4

1

26
.5

6

18
.6

1

28
.2

1

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564



 
 

 

 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

 อาคารเรียนจำนวน 2 หลัง อาคารประกอบจำนวน 4 หลัง ส้วม 3 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม 
สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 3 สนาม แบดมินตัน 4 สนาม สนามวอลเลย์บอล  ๒ สนาม สนาม
ฟุตซอล 1 สนาม สนามเทเบิลเทนนิส 1 สนาม 
 
6.  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

 
 

ร้อยละจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2564 
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7. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 
 

ร้อยละจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนปีการศึกษา 2564 
 

 
 
  

8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรอบ 
 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทที่ไม่มีแหล่งประกอบการสถานบันเทิง 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ที่ทำการเทศบาลตำบลท่าสะอาด และที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน อาชีพ
หลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือประเพณ ีการแข่งขัน 
 
9. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ    
 
 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  ตั้งอยู่ที่ ๑๔ หมู่  ๙ ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เขต  ๒๑ เปิดสอนตั้งแต่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ถึง ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน ดี 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและการทำงานมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทยสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. สถานศึกษาแบ่งการบร ิหารเป ็น  ๔  กล ุ ่มงาน ประกอบด้วย กล ุ ่มงานบริหารว ิชาการ                    
กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ กลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป                
มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยใช้กระบวนการ  PDCA ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ข้อมูลแบบ One-Stop Service และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เหมาะสมตามความบริบทความต้องการของ
ชุมชน 

๒. การพัฒนาสถานศึกษาปร ับปร ุงบร ิ เวณอาคารสถานที ่  ภ ูม ิท ัศน ์ส วยงามร ่มร ื ่นน ่าอยู่                         
น่าเรียน และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
โรงเร ียนประชานิมิตพิทยานุกูล จ ัดบรรยากาศห้องสมุดแบบ  ๓D กล่าวคือ บรรยากาศเอ้ือ                  

ต่อการเรียนรู้หลากหลาย มุมหนังสือเป็นสัดส่วน เช่น มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ รวมหนังสือพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ ๙ และหนังสือสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มุมหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ CD  VCD VDO  มุมหนังสืออ้างอิง มุมภูมิปัญญาท้องถิ่น มุมตามสบาย นั่งอ่าน
นอนอ่านได้ เป็นต้น สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมผู้เรียนให้ให้ห้องสมุดเป็นประจำทุกวันทุกคน จากสถิติการใช้
ห้องสมุด พบว่า นักเรียนใช้ห้องสมุดร้อยละ ๗๐ 
 
 
 
 



 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษายังต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๓. ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้น  

๔. ควรพัฒนาและเครื่องมือในการวัดประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ควรประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 

๒. ควรปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามนำใบไม้มาใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยเคมีหมัก 

๓. ควรปรับปรุงงานพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๑. ขาดงานวิจัยครอบคลุมทั้ง  ๘ กลุ่มสาระทุกชั้นเรียน ควรจัดทำเป็นงานวิจัยหน้าเดียว เพราะ

งานวิจัยชั้นเรียนเป็นเอกสารช่วยเหลือหรือซ่อมเสริมเพิ่มพูนประสบการณ์ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการ
ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มอ่อนตามนโยบายไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 

๒.  มีข้อจำกัดเรื่องการประชุม  “ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ”( Professional Learning  
Communicate) เพราะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก อาจร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนดำเนินการทำ  PLC ในสาระการ
เรียนรู้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระได้ตลอดปีการศึกษา 

๓. มีข้อจำกัดจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)   หมายถึงการออกแบบการเรียนการสอนให้
ผู ้เรียนปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ผ่านการคิดชั้นสูง( Higher order thinking) ส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์และนำเสนองานด้วยตนเองเป็นประจำ 
 

ข้อเสนอแนะ  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สืบค้นแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการ

ใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้
ด้านทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดจากผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ของนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และพัฒนากระบวนการ/กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ มีผลคะแนนจากการทดสอบที่ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

๓.  พัฒนาเครื่องมือในการวัดประเมินผลผู้เรียนให้ครอบคลุมด้านความรู้ ด้านทักษะและด้าน 
คุณลักษณะ และวัดประเมินผลผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑  ปี 
 



 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ควรปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบัน 
๒. ควรนำใบไม้มาทำปุ้ยหมักตามสูตรของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุควรทำพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียนเป็นปัจจุบัน 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๑.  สถานศึกษาควรจัดทำวิจัยชั้นเรียนครอบคลุม  ๘  กลุ่มสาระทุกชั้นเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่ม

อ่อน โดยครูมีข้อมูล ผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน อาจใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้บริหารจัดการ 
เช่น  เสริมบทบาทผู้เรียนที่ เรียนอ่อนให้ โอกาสเป็นผู้นำ อาจมีการมอบหมายงานแก่ผู ้เรียน กลุ่มอ่อน
รายบุคคลเสริมบุคลิกเป็นขวัญกำลังใจ เป็นต้น ควรเป็นงานวิจัยหน้าเดียว  ครูกำกับติดตามผลงานผู้เรียนเป็น
รายไปโดยดำเนินช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยดำเนินการตลอดปีการศึกษา 

๒. สถานศึกษาควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้บริหาร ที่สอนกลุ่มเนื้อหาสาระ
เดียวกันเป็นการจัด “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC:Professional Learning Communicate) กรณีเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีครูสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน อาจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นในสหศึกษา
เดียวกัน โดยดำเนินการครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มสาระตลอดปีการศึกษา 

๓. สถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มากยิ่งขึ้นโดยครูมีการออกแบบการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงครอบคลุมเนื้อหาสาระ ๘ กลุ่มสาระ ทุกชั้นเรียน มีผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่าย
วิชาการกำกับติดตาม แนะนำครูสร้างองค์กรความรู้ผ่านการคิดชั้นสูง   (Higher order thinking) ส่งเสริม
ผู้เรียนปฏิบัติงานสร้างสรรค์งาน และนำเสนอด้วยตนเองเป็นประจำโดยดำเนินการตลอดปีการศึกษา 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้เรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที่ครูสอนในห้องเรียน และนักเรียนกลับไปทำการบ้านส่ง เปลี่ยนเป็นนักเรียน
เป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่าน "เทคโนโลยี" โดยที่ ครูกำหนดกรอบเนื้อหาให้ก่อนเข้าชั้นเรียนผู้เรียนทำ
การสืบค้น วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลก่อนนำเสนอ แล้วมาทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ และเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการ
สืบค้นองค์องรู้ด้วยตนเองในโอกาสต่อไป  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ และพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างต่อไป 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาควรแบ่งการบริหารเป็น ๔ กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหาร

บุคคล  กลุ่มงานการเงิน และงบประมาณ และกลุ่มงานบริหารทั่วไปมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิง



 
 

ระบบโดยใช้กระบวนการ PDCA และใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบ 
One stop service และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูควรนำภูมิปัญญาชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม ทำผ้าไหมไทยครบวงจร  การย้อมไหมด้วยวัสดุ
ธรรมชาติโดยเฉพาะการย้อมสีคราม  
และมี กระบวนการวิจัยชั้นเรียนโดยเฉพาะการวิจัยหน้าเดียวเป็นคู่มือในการบริหารจัดการเรียนการสอน
ครอบคลุม ๘ กลุ่มสาระและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยครูนำ  DLIT ๕ ชนิด ได้แก่ DLIT 
Classroom ชั้นเรียนเชิงบวก  DLIT Resources คลังสื่อ  DLIT Library ห้องสมุดออนไลน์  PLC: ชุมชนการ
เรียนรู ้ทางวิชาชีพ DLIT Assessment  คลังข้อสอบมาบูรณาการจัดกิจกรรมแก่ ผู ้เรียนครบวงจร PDCA
ส่งเสริมการปฏิบัติจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลเพ่ือนำข้อมูลปรับปรุงแก้ไข 
 
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  

การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เป็นภูมิปัญญาชุมชนที่ผสมผสานด้วยศาสตร์และศิลป์ถูก
ถ่ายทอดจากบรรพชนรุ่นสู่รุ่น นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลนำมาศึกษาเรียนรู้ต่อยอดโดยใช้วัสดุ
ธรรมชาติและวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ประดิดประดอยจนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ผลงานชิ้นนี้ถูกซึม
ซับสู่นักเรียนทุกคนตามศักยภาพและชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ลูกหลานประสบความสำเร็จจนนำไปใช้ในพิธี
การชั้นสูงและก่อให้เกิดรายได้อีกส่วนหนึ่ง  ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถเป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติ (C๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินของสถานศึกษา 

 
 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
 1.  กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจ  ในท้องถิ่น
และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลายรวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง
สำคัญที่สุด พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนใช้สื่อ        
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูล ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน 

 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียนสร้างภูมิคุ้มกัน และรู้เท่า
ทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น 

 จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาร่วมกัน
วางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ 
สถานศึกษา ส่งเสริมการออกกำลังกายและดำเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 
 2.  ผลการดำเนินการ 
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ ตามมาตรฐาน                    
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญจำเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด



 
 

ต่างๆ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคน สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกา
ของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื ่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
    ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น   

  ความสามารถในการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำแนกตามผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 

 

 
 
 

  ความสามารถในการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำแนกตามผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
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  ความสามารถในการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำแนกตามผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
 

 
  
    ความสามารถในการคิดคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำแนกตามผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
 

 

    
 
 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

90.91 90.63

97.87

91.43

88.46

100.00

93.22

82.00
84.00
86.00
88.00
90.00
92.00
94.00
96.00
98.00

100.00
102.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม



 
 

   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรองพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 
 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำแนกตามผลการประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 

 

 

 
 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการมาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทั้งท่ีเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 
 

    ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำแนกตามผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
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   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-6 จำแนกตามผลการประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 

 
 
 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตามหลักสตูรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติและผล
การทดสอบในระดับอ่ืนๆ 
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ร้อยละของผู ้เร ียนที ่มีผลการเร ียนแต่ละกลุ ่มสาระในระดับ 3 ขึ ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2564 

 

 
 

เปรียบเทียบคะแนน O-NET โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา  2562 – 2564 

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 39.75 54.31 45.41 
ภาษาอังกฤษ 25 32.88 26.56 
คณิตศาสตร์ 19 19.8 18.61 
วิทยาศาสตร์ 26.14 30.28 28.21 

 

 

52.2

39.46

53.13

59.58

90.35

89.78

79.27

34.89

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ปีการศึกษา 2564
39

.7
5

25

19

26
.1

4

54
.3

1

32
.8

8

19
.8

30
.2

8

45
.4

1

26
.5

6

18
.6

1

28
.2

1

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564



 
 

เปรียบเทียบคะแนน O-NET โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา  2562 – 2564 

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 32.04 32.38 33.51 
สังคมศึกษา 30.30 29.50 31.89 
ภาษาอังกฤษ 19.95 20.96 19.62 
คณิตศาสตร์ 15.33 16.47 14.03 
วิทยาศาสตร์ 25.65 26.40 24.52 

 

 

  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

การทำงานหรืองานอาชีพ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและการมีงานทำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำแนกตาม

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
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ผู้เรียนมคีวามรู้ทักษะและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 จำแนกตามผลการประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ   
 
 

 
  
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที ่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกามีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

   

  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำแนกตามผล
การประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
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   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
    การประเมินความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำแนก
ตามผลการประเมินผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 

 

 

   
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี 

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
จำแนกตามผลการประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
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๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
คิดเป็นร้อยละ 

 

 
 
นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตสังคมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

1-6 คิดเป็นร้อยละ 
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ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6        
คิดเป็นร้อยละ 
 

 
 

3.  จุดเด่น 
  ผู ้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้ได้ด้วยตนเอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง                   
มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย  จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม 
 
 4.  จุดควรพัฒนา 
  ผู้เรียนยังต้องได้รับพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปราย และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ ได้อย่างเหมาะส 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
 1.  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กำหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร  งบประมาณ มอบหมายงาน
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ให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 2. ผลการพัฒนา 
  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   สถานศึกษามีร ูปแบบการบร ิหารและการจ ัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ ่าย ม ีส ่วนร่วม                 
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียน ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
   แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ
 และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียน ให้ใฝ่เรียนรูการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
    สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปี  ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
   มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
    สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์เพ่ือ
พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู 
  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
   สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบกลุ่มเป้าหมาย  
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 



 
 

จำนวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

 
 

จำนวนครูที่ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร  

 
 

 
  
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่น่าเรียน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญและมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในสถานศึกษา 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
   สถานศึกษามีการขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตทุกอาคารเรียน เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาจัดหาสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาและบริการชุมชน 

0%

0%

20%

80%

ยังไม่ได้รับการพัฒนา

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

0%

33%

54%

13%

ยังไม่ได้รับการนิเทศ

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน



 
 

3.  จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมแบบมีส่วน
ร่วม การประชุมระดมสมอง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน       
มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัต ิการประจำปีที ่สอดคล้องกับผลการจัดการศึ กษา
 สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู ้เรียน                 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาและ
โรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้   เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 4.  จุดควรพัฒนา 
  1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
 1. กระบวนการ 
  สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือ
พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญโดยการ
ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย  
 2. ผลการพัฒนา 
   2.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรม
ได้จริง 
    มีรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เฉพาะสำหรับผู ้ที ่มีความจำเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ 
    ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงาน  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 
   2.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 



 
 

   2.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
    ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู
และครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
   2.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูล
ย้อนกลับ แก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
   2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
    ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียน 
 3. จุดเด่น 
  ๑) ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
  ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู ้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริ งด้วยวิธีการและแหล่งเร ียนรู้                             
ที่หลากหลาย 
 
 4.  จุดควรพัฒนา 
  ๑) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ : ดีเลิศ 
 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี เลิศ 
โดยที ่

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีเลิศ 

 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ดีขึ้น พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน  



 
 

ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที ่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 

สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั ้นตอน จนเกิดคุณภาพ          
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการ
วางระบบ และดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง มีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

 
การดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบ

ผลสำเร็จในระดับดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ และมีข้อมูลที่เป็นจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 

 
   จุดเด่น 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 
  ๑) นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย เด่นด้านกีฬา  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

๑) ผู ้บริหารมีความตั ้งใจ มีความมุ ่งมั ่น มีหลักการบริหาร และมีว ิส ัยทัศน์ที ่ด ีในการ 
บร ิหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที ่ด ีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั ้ งใจ                 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
  ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมแบบ
มีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการ พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนมุ่งม่ันในการจัดการเรียนรู้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้มีการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
  ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  



 
 

4) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
  จุดควรพัฒนา 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

  ๑) คร ูควรจ ัดกิจกรรมเน ้นให้ผ ู ้ เร ียนได้ม ีความสามารถมากขึ ้นในการคิดว ิเคราะห์                    
คิดสังเคราะห์ อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

2) ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการฝึกอาชีพ  
    

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
  ๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา   
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

1) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมตามสภาพ
จริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

2) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้เรียนรู้
เพ่ิมข้ึน   

3) ครูการใช้กระบวนการวิจัยในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 
๑) พัฒนาห้องเรียนให้มีสื่อและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 
2) เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
3) ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน 
4) ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำ การวิจัยใน

ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
5) พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผลการ

นำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
6) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  
7) พัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศด้านกีฬา 
8) พัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาการ  

   ความต้องการและการช่วยเหลือ 



 
 

 
๑) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2) การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET  
3) จัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น 
4) จ ัดสรรงบประมาณเพิ ่มเต ิมสำหร ับโรงเร ียนขนาดเล ็กซ ึ ่งม ีงบประมาณค่อนข้างจำกัด                

เพ่ือการพัฒนาและจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีห้องปฏิบัติการเอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 
สำนักทดสอบทางการศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวทางการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR).  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕9.                

สำนักทดสอบทางการศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. คู่มือการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕9.      

สำนักทดสอบทางการศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวทางการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด, ๒๕61.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 

o คำสั่งแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
o ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                    
o ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
o ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศึกษา 2564 
o สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
                    

  คำสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ที่  049/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
................................................. 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 หมวดที่ 
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อประเมิน ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาดังนี้   
 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายสุวัฒน์  อินทวงศ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2 นายประสิทธิ์  มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายนิยม  ศรีนุกูล      ครู คศ.3  กรรมการ 
1.4 นายฉัตรชัย  สุจริต      ครู คศ.3  กรรมการ 
1.5 นายสุทธิชัย  โคตาแสง  ครู คศ.3  กรรมการ   
1.6 จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ครู คศ.2          กรรมการ                                                            
1.7 นางสาวอุมาพร  แข่งขัน      ครู คศ.3  กรรมการ/เลขานุการ     

 มีหน้าที่ อำนวยการวางแผน ประสานงาน สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ รับทราบปัญหา                 
และหาแนวทางแก้ไขให้การดำเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ 

 

2. คณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศกึษา คณะกรรมการจำแนกตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
(1) นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
(2) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

 (1) นางสาวอุมาพร  แข่งขัน    ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 (2) นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา     ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
(1) นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 



 
 

(2) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(1) นายวัษพล  โยโพธิ์  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
(2) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
(1) นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ.3   กรรมการ 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายธนาวุฒิ  วงศ์อามาตย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(1) นายสุทธิชัย  โคตาแสง   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2 กรรมการ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
(1) นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
(1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
(2) นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน พนักงานราชการ        กรรมการ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู คศ.2   กรรมการ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 (1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 (1) นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 (1) นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
(1) นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
(2) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ครู คศ.2    กรรมการ 
(3) นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน พนักงานราชการ    กรรมการ 



 
 

(4) นายบัวพันธ์  อัตตพิมพ์     ลูกจ้างประจำ  กรรมการ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
(1) นายวัษพล  โยโพธิ์  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
(2) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้  
1) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

(1) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน   ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
(2) นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน พนักงานราชการ         กรรมการ 

2) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
(1) นางอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(3) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2   กรรมการ 
(3) นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา ครอัูตราจ้าง กรรมการ 

3) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(1) นายฉัตรชัย  สุจริต ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายสุทธิชัย  โคตาแสง ครู คศ.3 กรรมการ 

4) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 (1) นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข     ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 

5) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายธนาวุฒิ  วงศ์อามาตย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

6) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 

7) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(1) นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู คศ.1 กรรมการ 

8)  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(1) นายวัษพล   โยโพธิ์     ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
(1) นายวัษพล  โยโพธิ์  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
(2) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
1) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

(1) นายสิทธิพัฒน์  แหลมประโคน   ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 



 
 

(2) นายกิตตินันท์  นามสูงเนิน พนักงานราชการ         กรรมการ 
2) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

(1) นางอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(3) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2   กรรมการ 
(3) นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา ครอัูตราจ้าง กรรมการ 

3) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(1) นายฉัตรชัย  สุจริต ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายสุทธิชัย  โคตาแสง ครู คศ.3 กรรมการ 

4) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 (1) นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข     ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 

5) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายธนาวุฒิ  วงศ์อามาตย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

6) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 

7) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(1) นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู คศ.1 กรรมการ 

8)  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(1) นายวัษพล   โยโพธิ์     ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 

หน้าที ่วางแผนเก็บข้อมูล กำหนดกรอบโครงการ กิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐาน จุดเน้นการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จัดทำเครื่องมือประเมินและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

3. คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมิน ประกอบด้วย  
1)  นายสุวัฒน์  อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2)  นายประสิทธิ์  มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3)  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   คร ูคศ.2 กรรมการ 
4)  นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครู คศ.1      กรรมการ 
5)  นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา ครู คศ.1    กรรมการ 
6)  นางสาวอุมาพร   แข่งขัน ครู คศ.3 กรรมการ/เลขานุการ 

 หน้าที ่ รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ ทำรูปเล่ม รายงานผลการประเมินประจำปีให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด  
 

 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
    

  สั่ง  ณ  วันที่  7  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 

       (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  



 
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
  ด้วยโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีภารกิจจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด  และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการของผู ้ปกครอง และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
เป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมสาระ การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น สำหรับใช้ดำเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ จำนวน  3  มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐานมีดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 



 
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่   20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564                               
                                                           
 
        (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนประชานิมิตพิทยา
นุกูลดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วม  ของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

  ประกาศ  ณ วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564                               
                                                            
 
        (นายสุวัฒน์   อินทวงศ์) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ   
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก  



 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           



 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ                 

ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
................................................. 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 หมวดที่ 
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 โรงเรียนจึงขอแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้   

1. นายสุวัฒน์  อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1. นายประสิทธิ์   มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายศุภชาติ  ดีแกง กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
3. นายนิยม  ศรีนุกูล คร ูคศ.3 กรรมการ 
5. นางสาวอุมาพร  แข่งขัน คร ูคศ.3 กรรมการ/เลขานุการ     

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
    

   สั่ง ณ วันที่  7  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565                               
                                                           
 
        (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2565 

****************************************************************** 
วันที่  1  เมษายน พ.ศ. 2565  ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. - 12.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.1  เรื่องอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 

  ด ้วยโรงเร ียนประชาน ิม ิตพ ิทยาน ุก ูล ม ีความจำเป ็นต ้องดำเน ินการตามนโยบาย                    
และภาระหน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพ่ือพัฒนาบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
จึงได้ทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น (ตามเอกสารที่แนบ) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งนี้ 
  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 และใช้
ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และถ้ามีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนานี้ให้ผู้บริหารโรงเรียนและ
คณะครูสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป  

4.2  เรื่องอนุมัติรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 
  ด้วยโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามนโยบายและ
ภาระหน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบทางการศึกษา ในการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) 
ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ (ตามเอกสารที่แนบ) 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุม  ครั้งนี ้
  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 
2564 ของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  รายงานนี้ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และ
ถ้ามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนใดซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ให้ผู ้บริหารโรงเรียนและคณะครูสามารถดำเนินการ
ปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป  
 

      
    (ลงชื่อ)…………...……………………………ประธานกรรมการ 
                                        (นายศุภชาติ   ดีแกง)    

                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
                                                      
               (ลงชื่อ)…………………………………… …กรรมการและเลขานุการ 

                                 (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์)    
              ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
 
 

 

 



 
 

 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2563 – 2567) จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2564 
 

เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์ศรีชา  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทไหมหลีบ  ระดับมัธยม การแข่งขัน
และประกวดเส้นไหม  ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขต ประจำปี 2564 

 

 
 
 

เด็กหญิงจีรนันท์   จิตมาศ   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทไหมหลีบ  ระดับมัธยม การ
แข่งขันและประกวดเส้นไหม  ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขต ประจำปี 
2564 

 

 



 
 

 
 

เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์ศรีชา  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขัน
และประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขต ประจำปี 2564 

 

 
 
 

เด็กหญิงจีรนันท์   จิตมาศ   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขัน
และประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขต ประจำปี 2564 

 

 
 
 



 
 

นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครูฝึกสอนดูแลนักเรียนการแข่งขันประกวดเส้นไหม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1  ประเภทไหมหลีบ  และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและ
ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขต ประจำปี 2564 

 

 
 

 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  ผ่านการประเมินระดับ ดีเยี ่ยม  โครงการประเมินเว็บไซต์ของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  21 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น ให้ไว้ ณ วันที่ 24  มิถุนายน พุทธศักราช 2564 

 

 



 
 

นายประสิทธิ์  มายูร  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติให้เป็น  ผู้ประกอบ
วิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภท รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู  
ประจำปีพุทธศักราช  2564  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช 256๔ 

 
 

นางสาวอุมาพร  แข่งขัน  ครู โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น  ผู้
ประกอบวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภท ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  เนื่องในวันครู  ประจำปีพุทธศักราช  2564  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 256๔ 

 
 
 



 
 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

นายณัฐพงษ์  อุสสา    นายพงศกร  พรมสุริย์   นายอนวัทย์  กัณฑิศักดิ ์  นางสาวนิตยา  ยนต์
ทองหลาง  นางสาวธนัญญา  พ่อโคตร  และเด็กหญิงอริสรา  ทนทอง  ตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  ๔๒  ประจำปี  ๒๕๖๔ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันขันกีฬาที่ 
4  ประเภทกีฬา แบดมินตัน ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ พฤศจิกายน  พุทธศักราช 256๓ 

 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 


