
 

๑ 
 

บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตั้งอยู่ที่ ๑๔ หมู่ ๙ ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ       
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษา       
ปีที่ ๖  คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ถึง ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี ้

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้าน ระดับคณุภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดี 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดี 

 
จุดเด่น  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและการท างานมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อและ            
การประกอบอาชีพ 

๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทยสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. สถานศึกษาแบ่งการบริหารเป็น ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงาน
บริหารบุคคล กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ กลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป  มีรูปแบบ
การบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยใช้กระบวนการ PDCA ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลแบบ 
One-Stop Service และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เหมาะสมตามความบริบทความต้องการของชุมชน 
 ๒. การพัฒนาสถานศึกษาปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์สวยงามร่มรื่นน่าอยู่ น่าเรียน และ
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
 



 

๒ 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จัดบรรยากาศห้องสมุดแบบ ๓D กล่าวคือ บรรยากาศเอื้อต่อการ

เรียนรู้หลากหลาย มุมหนังสือเป็นสัดส่วน เช่น มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ รวมหนังสือพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 
๙ และหนังสือสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มุมหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ CD  VCD VDO มุมหนังสืออ้างอิง มุมภูมิปัญญาท้องถิ่น มุมตามสบาย นั่งอ่านนอนอ่าน
ได้ เป็นต้น สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมผู้เรียนให้ให้ห้องสมุดเป็นประจ าทุกวันทุกคน จากสถิติการใช้ห้องสมุด 

พบว่า นักเรียนใช้ห้องสมุดร้อยละ ๗๐ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษายังต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

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

๓. ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น  
๔. ควรพัฒนาและเครื่องมือในการวัดประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย  

      ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. ควรประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 
 ๒. ควรปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามน าใบไม้มาใช้ประโยชน์ท าปุ๋ยเคมีหมัก 
 ๓. ควรปรับปรุงงานพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
     ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  

๑. ขาดงานวิจัยครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มสาระทุกชั้นเรียน ควรจัดท าเป็นงานวิจัยหน้าเดียว เพราะ
งานวิจัยชั้นเรียนเป็นเอกสารช่วยเหลือหรือซ่อมเสริมเพิ่มพูนประสบการณ์ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการ
ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มอ่อนตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

๒ . มี ข้ อจ ากั ด เรื่ อ งการประชุม  “ ชุมชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพ ” (Professional Learning 
Communicate) เพราะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก อาจร่วมกับสถานศึกษาอื่นด าเนินการท า PLC ในสาระการ
เรียนรู้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระได้ตลอดปีการศึกษา 

๓. มีข้อจ ากัดจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)  หมายถึงการออกแบบการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ผ่านการคิดชั้นสูง(Higher order thinking) ส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์และน าเสนองานด้วยตนเองเป็นประจ า 

 
 



 

๓ 
 

ข้อเสนอแนะ  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สืบค้นแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการ
ใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ 
ด้านทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๒. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และพัฒนากระบวนการ/กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ในมาตรฐานและตัวชี้ วัดที่มีผลคะแนนจากการทดสอบที่ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๓. พัฒนาเครื่องมือในการวัดประเมินผลผู้เรียนให้ครอบคลุมด้านความรู้  ด้านทักษะและด้าน
คุณลักษณะ และวัดประเมินผลผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑  ปี 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ควรปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบัน 
๒. ควรน าใบไม้มาท าปุ้ยหมักตามสูตรของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุควรท าพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียนเป็นปัจจุบัน 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็ส าคัญ  
๑. สถานศึกษาควรจัดท าวิจัยชั้นเรียนครอบคลุม ๘ กลุ่มสาระทุกชั้นเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียน         

กลุ่มอ่อน โดยครูมีข้อมูลผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน อาจใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้บริหาร
จัดการ เช่น เสริมบทบาทผู้เรียนที่เรียนอ่อนให้โอกาสเป็นผู้น า อาจมีการมอบหมายงานแก่ผู้เรียนกลุ่มอ่อน
รายบุคคลเสริมบุคลิกเป็นขวัญก าลังใจ เป็นต้น ควรเป็นงานวิจัยหน้าเดียว ครูก ากับติดตามผลงานผู้เรียนเป็น
รายไปโดยด าเนินช่วงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยด าเนินการตลอดปีการศึกษา 

๒. สถานศึกษาควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้บริหารที่สอนกลุ่มเนื้อหาสาระ
เดียวกันเป็นการจัด “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC:Professional Learning Communicate) กรณีเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีครูสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน อาจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นในสหศึกษา
เดียวกัน โดยด าเนินการครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มสาระตลอดปีการศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มากยิ่งขึ้นโดยครูมีการออกแบบการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงครอบคลุมเนื้อหาสาระ ๘ กลุ่มสาระ ทุกชั้นเรียน มีผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่าย
วิชาการก ากับติดตาม แนะน าครูสร้างองค์กรความรู้ผ่านการคิดชั้นสูง  (Higher order thinking) ส่งเสริม
ผู้เรียนปฏิบัติงานสร้างสรรค์งาน และน าเสนอด้วยตนเองเป็นประจ าโดยด าเนินการตลอดปีการศึกษา 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 



 

๔ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคณุภาพของผู้เรียน 

 สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยเปลี่ ยน
รูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที่ครูสอนในห้องเรียน และนักเรียนกลับไปท าการบ้านส่ง เปลี่ยนเป็นนักเรียน
เป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่าน "เทคโนโลยี" โดยที่ครูก าหนดกรอบเนื้อหาให้ก่อนเข้าชั้นเรียน        
ผู้เรียนท าการสืบค้น วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลก่อนน าเสนอ แล้วมาท ากิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ และเป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การสืบค้นองค์องรู้ด้วยตนเองในโอกาสต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน        
ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างต่อไป 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษาควรแบ่งการบริหารเป็น ๔ กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหาร
บุคคลกลุ่มงานการเงิน และงบประมาณ และกลุ่มงานบริหารทั่วไปมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิง
ระบบโดยใช้กระบวนการPDCA และใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบ 
One stop service และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
  ครูควรน าภูมิปัญญาชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การปลูก

หม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม ท าผ้าไหมไทยครบวงจร การย้อมไหมด้วยวัสดุธรรมชาติโดยเฉพาะการย้อมสีคราม 
และมีกระบวนการวิจัยชั้นเรียนโดยเฉพาะการวิจัยหน้าเดียวเป็นคู่มือในการบริหารจัดการเรียนการสอน
ครอบคลุม ๘ กลุ่มสาระและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยครูน า DLIT ๕ ชนิด ได้แก่ DLIT 
Classroom ชั้นเรียนเชิงบวก DLIT Resources คลังสื่อ DLIT Library ห้องสมุดออนไลน์ PLC: ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ DLIT  Assessment คลังข้อสอบ มาบูรณาการจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนครบวงจรPDCA  
ส่งเสริมการปฏิบัติจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลเพื่อน าข้อมูลปรับปรุงแก้ไข 

 
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  
 การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เป็นภูมิปัญญาชุมชนที่ผสมผสานด้วยศาสตร์และศิลป์                    
ถูกถ่ายทอดจากบรรพชนรุ่นสู่รุ่น นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลน ามาศึกษาเรียนรู้ต่อยอดโดยใช้วัสดุ
ธรรมชาติและวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ประดิดประดอยจนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ผลงานชิ้นนี้ถูก 
ซึมซับสู่นักเรียนทุกคนตามศักยภาพและชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ลูกหลานประสบความส าเร็จจนน าไปใช้ใน
พิธีการชั้นสูงและก่อให้เกิดรายได้อีกส่วนหนึ่ง  ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถเป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับ
การยอมรับระดับชาติ (C๒) 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR0wiSOQ8AjGOrtbzz9hfYFWw9jig:1574262309557&q=%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjI-vmNiPnlAhXVxzgGHUmCDCsQkeECKAB6BAgqECo
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR0wiSOQ8AjGOrtbzz9hfYFWw9jig:1574262309557&q=%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjI-vmNiPnlAhXVxzgGHUmCDCsQkeECKAB6BAgqECo

