
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) และกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ            
และทุกประเภทการศึกษา และมาตรา ๔๘ แห่งพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒               
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน             
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ในปีการศึกษา ๒๕61 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนด 
 รายงานประจ าปี (SAR) เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะท างาน
นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน  ที่ ให้ความร่วมมือในการจัดท า               
และพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
                                                                    โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
               มีนาคม ๒๕62 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 9 ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์  38150 E-mail : prachanimitspm21@gmail.com  Website : 
www.prachanimit.com โทรศัพท์ (042)021090 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.3 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ดังนี้ 
1. ระดับมัธยมศึกษาปีที ่1 จ านวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 

- โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 
- โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง  
- โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด   

  2. ระดับมัธยมศึกษาปีที ่4 จ านวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 
   - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
   - โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 

1.4 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ประกาศจัดตั้งเมื่อ 13 มกราคม 2534 มีพ้ืนที่

จ านวน 88 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ห้วยหล่ม เดิมเป็นสาขาโรงเรียน                  
หนองหิ้งพิทยา เมื่อครั้ง นายโกวิท วรพิพัฒน์ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา มีนโยบายขยาย
โอกาสทางการศึกษาในชนบทให้กว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น จึงได้อนุญาตให้โรงเรียนหนองหิ้ง
พิทยา จัดท าสาขาโรงเรียนขึ้น ที่ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ให้เปิดรับนักเรียน     
เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ในนาม โรงเรียนหนองหิ้ง
พิทยา (สาขาท่าสะอาด) เมื่อต้นปีการศึกษา 2534 เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2534 โดยนายประยูร  ยวนยี ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาในขณะนั้น 
มีค าสั่งแต่งตั้ง นายนิพนธ์ ก้องเวหา ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานโรงเรียนสาขา ปัจจุบันโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
มีนายอมรเทพ  วิภาวิน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:prachanimitspm21@gmail.com
http://www.prachanimit.ning.com/
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

แผนผังโรงเรียน 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

2. ข้อมูลนักเรียน  
 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561  

 

 
เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 
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ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 2 19 28 47 
ม.2 2 16 19 35 
ม.3 2 13 21 34 
รวม 6 48 68 116 
ม.4 1 19 17 36 
ม.5 1 11 12 23 
ม.6 1 3 14 17 
รวม 3 33 43 76 

รวมทั้งหมด 9 81 111 192 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

3. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

 
จ านวนครูและบุคลากร 

 

ระดับการศึกษา จ านวน 
ผู้บริหาร 2 

ครูประจ าการ 11 
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ) 1 

รวม 14 
 

วุฒิการศึกษาสูงสุดครูและของบุคลากร 
 

ระดับการศึกษา จ านวน 
ปริญญาตรี 8 
ปริญญาโท 5 
ปริญญาเอก 0 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ  ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว(นักการ) 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี
62%

ปริญญาโท
38%

ปริญญาเอก
0%
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

สาขาวิชา 
จ านวน (คน) 

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

รวม 13 8 
 
4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 
 
 
 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

29.09
22.36

25.66
25.74

86.71
50.38

66.92
18.07
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

เปรียบเทียบคะแนน O-NET โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
คณิตศาสตร์ 23.41 20.09 21.84 
วิทยาศาสตร์ 31.47 28.65 30.71 
ภาษาอังกฤษ 27.06 27.35 25.12 
ภาษาไทย 45.94 38.51 37.56 

 

 
เปรียบเทียบคะแนน O-NET โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
คณิตศาสตร์ 16.53 15.63 19.50 
วิทยาศาสตร์ 27.07 25.07 30.00 
ภาษาอังกฤษ 22.85 21.88 22.08 
ภาษาไทย 34.22 40.92 42.53 

สังคมศึกษา 29.83 28.42 30.80 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 
 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

 อาคารเรียนจ านวน 2 หลัง อาคารประกอบจ านวน 4 หลัง ส้วม 3 หลัง สนามฟุตบอล 
1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 3 สนาม แบดมินตัน 4 สนาม สนามวอลเลย์บอล  
๒ สนาม สนามฟุตซอล 1 สนาม สนามเทเบิลเทนนิส 1 สนาม 
 
6.  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

 
 

ร้อยละจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2561 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 
7. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 
 

ร้อยละจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนปีการศึกษา 2561 
 

 
 
8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทที่ไม่มีแหล่งประกอบการ
สถานบันเทิง บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ที่ท าการเทศบาลต าบลท่าสะอาด และที่อยู่
อาศัยของชาวบ้าน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณี การแข่งขันเรือ  
  2) จ านวนประชากรในเขตต าบลท่าสะอาด  
 

ชื่อหมู่บ้าน หลังคาเรือน หมู่ที่ 
รวมทุกกลุ่มอายุ 

ชาย หญิง รวม 
ท่าสะอาด 240 1 633 640 1,273 
ม่วงคัน 145 2 270 255 525 
หัวแฮต 257 3 620 639 1,259 
ตาลเดี่ยว 133 4 570 525 1,095 
ยางชุม 90 5 180 190 370 
สมสนุก 239 6 530 527 1,057 
โนนสวาท 178 7 490 452 942 
ใหม่สามัคคี 136 8 440 425 865 
อุดมพร 99 9 305 281 586 
ป่าก่อ 265 10 660 675 1,335 
ท่าสะอาดใต ้ 220 11 535 581 1,116 

0.00

50.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

วัดป่าท่าสะอาด วัดท่าใคร้

ต.ช.ด.244 วัดอาฮงศิลาวาส แก่งอาฮง

วัดถ้ าศรีธน(สว่างอารมณ์) พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต
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ชื่อหมู่บ้าน หลังคาเรือน หมู่ที่ 
รวมทุกกลุ่มอายุ 

ชาย หญิง รวม 
สุขเจริญ 170 12 326 344 670 
ทรายทอง 112 13 245 230 475 
รวม 2,284  5,804 5,764 11,568 

  
แหล่งที่มา :  เทศบาลต าบลท่าสะอาด 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกร          
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
 
9. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนมีผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี 
โดยมีค่าเฉลี่ย 76.14 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง ☑ ไม่รับรอง 

กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องมาจาก ได้รับผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 5 
ในระดับปรับปรุง 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.38 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.10 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าต่อเนื่อง 10.00 8.30 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.56 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 5.72 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.30 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.78 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดี 

 

คะแนนรวม 
 

10.00 76.14 ด ี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
          •  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่ 
          •  มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี  จาก 12 ตัวบ่งชี้    ใช่    ไม่ใช่ 
          •  ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่     ไม่ใช่ 
                      สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
          สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา        ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก    

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย และมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการดีมาก และมีการด าเนินงาน
โครงการพิเศษ คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงการท าสวนยางพารา และปาล์มน้ ามัน ตามจุดเน้น และ
ผู้เรียนมีจุดเด่นตามค าขวัญ คือ ผู้เรียนมีมาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม เปี่ยมผูกพัน อยู่
ร่วมกันด้วยพ่ึงพา ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ เป็นไปตามปรัชญา ปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ด าเนินงานครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคลากร และด้าน
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การบริหารทั่วไป มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอย่างชัดเจน มีแผนงาน โครงสร้าง 
แผนภูมิการบริหารงานเป็นปัจจุบัน 
 3. ครูมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ มีกิจกรรมการ
เยี่ยมบ้าน ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน น าภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนโดย
ประเมินจากผลงาน ชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง 
 4. สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปีย้อนหลัง ผลการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปีล่าสุดอยู่ในระดับดีมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ได้คุณภาพต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ทุกกลุ่มสาระทั้งในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษายังต้องส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผนของสถานศึกษา           
ยังด าเนินการได้ไม่ชัดเจน 
 3. การน าผลการประเมิน ทั้งการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  การประเมินทักษะ
กระบวนการสอน และการประเมินแบบวัด ไปพัฒนาครูทุกคนยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน อีกทั้งในด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียนยังไม่ได้น าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อ                  
อย่างจริงจัง 

4. การวางแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมถึงการ
จัดระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพยังไม่เด่นชัด 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยมุ่งเน้น

กระบวนการเรียนรู้ที่มีการฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ โดย
ผู้ เรียนสามารถน าความรู้  ทักษะกระบวนการจากสาระภายในกลุ่มมาบูรณาการกันได้  เช่น 
กระบวนการท างาน กระบวนการคิดกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จนเกิดทักษะวิธีการท างานฝึกทักษะการสื่อสาร  ทักษะการจ า 
ทักษะการถาม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการของผู้เรียน อีกทั้งผู้เรียนควรได้รับส่งเสริมให้สามารถน าสิ่งที่คิดไปสู่กระบวนการปฏิบัติจริงได้
อย่างเป็นล าดับขั้นตอน และประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล น าไปสู่ทักษะในการประสบ
ความส าเร็จในการท างาน การปรับตัวเข้าสังคมการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เพ่ือยกระดับคุณภาพทาง
การศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีระดับคุณภาพท่ีดีขึ้น 
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๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรรักษามาตรฐาน 

และส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
โดยมีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอย่างยั่งยืน รวมทั้งควรพัฒนางานด้านวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผนของสถานศึกษา  
โดยศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและตามความต้องการของสถานศึกษา มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน และกระบวนการท างานของผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

สถานศึกษาควรรักษามาตรฐานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยเน้นการ
พัฒนาเชิงระบบยึดโรงเรียนเป็นฐานมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาบนพ้ืนฐานของข้อมูลและความต้องการของท้องถิ่น จัดให้มีการนิเทศ ก ากับติดตาม              
อย่างเป็นระบบและพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
ความรู้ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ให้มีการประเมินผล ตลอดจน
รายงานผลต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องต่อไป ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และคงอยู่อย่างยั่งยืน 

 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สถานศึกษาควรมีการน าผลการประเมินทั้งการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้           
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินแบบวัด  แบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาค
การศึกษา ไปพัฒนาครูทุกคนอย่างเป็นระบบชัดเจนและต่อเนื่อง อีกทั้ง ครูทุกคนควรศึกษา ค้นคว้า 
วิจัยในชั้นเรียน และน าผลวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาสื่อ             
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 



ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินของสถานศึกษา 

 
 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
 1)  กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถ      
ในการอ่านการเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจ  
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลายรวมทั้งสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้              
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้น
เรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิค
วิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้                  
และแหล่งสืบค้นข้อมูล ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่         
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน            
สร้างภูมิคุม้กัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น 

 จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย 
ซื่อสัตย์รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษา       
กับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา ส่งเสริมการออกก าลังกายและด าเนินการตามนโยบาย        
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 
 2.  ผลการด าเนินการ 
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้ เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้                   
ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างาน



          ๑๔ 
 

         
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้             
อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  
 รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญจ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ          
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ            
รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคน สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกา 
ของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
    ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  

 ความสามารถในการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ความสามารถในการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 

     
 

ความสามารถในการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ความสามารถในการคิดค านวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามผล             
การประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 

 
 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามผลการประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็น       
ร้อยละ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ทั้งด้วยตัวเองและการ
ท างานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการมาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ ทั้งที่เป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
 
    ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตาม
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
 

 
 
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

  ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามผลการประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 

 
 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้ เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้  ตามหลักสตูรสถานศึกษา                 

จากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติและผลการทดสอบในระดับอ่ืนๆ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2561 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 เปรียบเทียบคะแนน O-NET โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
คณิตศาสตร์ 23.41 20.09 21.84 
วิทยาศาสตร์ 31.47 28.65 30.71 
ภาษาอังกฤษ 27.06 27.35 25.12 
ภาษาไทย 45.94 38.51 37.56 

 

 
เปรียบเทียบคะแนน O-NET โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
คณิตศาสตร์ 16.53 15.63 19.50 
วิทยาศาสตร์ 27.07 25.07 30.00 
ภาษาอังกฤษ 22.85 21.88 22.08 
ภาษาไทย 34.22 40.92 42.53 

สังคมศึกษา 29.83 28.42 30.80 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 
 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 
ผู้ เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน

ระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและการามีงานท า ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

จ าแนกตามผลการประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
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ผู้ เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี ในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามผลการประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ   
 
 

 
  
 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ผู้ เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา              
มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

   
  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนก

ตามผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
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  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
    การประเมินความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ าแนกตามผลการประเมินผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 

 

 

   
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี 

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-6 จ าแนกตามผลการประเมินผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
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 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 ผู้ เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1-6 คิดเป็นร้อยละ 
 

 
 

นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตสังคมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 คิดเป็นร้อยละ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
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ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่    
1-6 คิดเป็นร้อยละ 
 

 
 
3.  จุดเด่น 

  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย  จนเป็นเอกลักษณ์          
ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย  เคารพกฎกติกามารยาท             
ของสังคม 
 
 4.  จุดควรพัฒนา 
  ผู้เรียนยังต้องได้รับพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปราย และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
 1.  กระบวนการพัฒนา 
   
  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการจัด
การศึกษาของสถาน ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร  งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
พัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 2. ผลการพัฒนา 
  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
    
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม                 
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนา ผู้ เรียน                     
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ              
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียน    
ให้ใฝ่เรียนรูการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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    สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
   มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีระบบ 
   ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ               
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
    สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่าย
อุปถัมภ์ เพ่ือพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบกลุ่มเป้าหมาย  
 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

 
 

0%

9%

36%55%
ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
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จ านวนครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร  

 

 
  
 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่น่าเรียน เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
และมีความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ด าเนินการตาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักในความส าคัญและมีส่วนร่วมในการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในสถานศึกษา 
 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
   สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
   สถานศึกษามีการขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตทุกอาคารเรียน เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาจัดหาสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาห้องปฏิบัติการ และส่งเสริม
พัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาและบริการชุมชน 
 

3.  จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น          

0, 0%

45.45, 46%

36.36, 36%

18.18, 18%
ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
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การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน    
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้   
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 4.  จุดควรพัฒนา 
  1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน     
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ                
การจัดการศึกษา 
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
 1. กระบวนการ 
  สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย  
 
 2. ผลการพัฒนา 
   2.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด ของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้           
ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
    มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ 
    ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงาน  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 
 
 



          ๒๙ 
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   2.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 
   2.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
    ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก   
ให้เด็กรักครแูละครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
   2.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ         
มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
และให้ขอ้มูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 
   2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
    ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 3. จุดเด่น 
  ๑) ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
  ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง เรียนรู้          
ที่หลากหลาย 
   
 4.  จุดควรพัฒนา 
  ๑) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
   
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ : ดีเลิศ 
 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า
ได้ระดับดเีลิศ โดยที่ 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ 

 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ที่เป็นไปตาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพ
ของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ดีขึ้น พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสาร ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  

ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและ
การด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล
การด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน           
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร
และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือ
ผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  

สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิด
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิด
ความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี         
และผู้มีส่วนเกีย่วข้อง มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 



           ๓๑ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

 
การด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ประสบผลส าเร็จในระดับดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ
ดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ และมีข้อมูลที่เป็นจุดเด่น 
จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 

 
   จุดเด่น 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 
  ๑) นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย เด่นด้านกีฬา  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ 
บริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ                 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
  ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน                   
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้                         
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้มีการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



           ๓๒ 
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ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา
และความสามารถ 
  ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
4) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติ

จริงด้วยวิธีการและจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  

 
  จุดควรพัฒนา 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 
  ๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถมากขึ้นในการคิดวิเคราะห์                    
คิดสังเคราะห์ อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
    

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
  ๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา                    
ของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา   
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสม
ตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

2) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน                
ได้เรียนรู้เพ่ิมข้ึน   

3) ครูการใช้กระบวนการวิจัยในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 



           ๓๓ 
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   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 
๑) พัฒนาห้องเรียนให้มีสื่อและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 
2) เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
3) ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน 
4) ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า 

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
5) พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  

ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
6) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  
7) พัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศด้านกีฬา 
8) พัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาการ  
 
 

   ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 

๑) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน                    
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

2) การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน                  
O-NET  

3) จัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
4) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจ ากัด                

เพ่ือการพัฒนาและจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาให้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
 

 



 
บรรณานุกรม 

 
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน. แนวทางการเขียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR).  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, ๒๕๕9.                

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน. คู่มือการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน                             
ของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, ๒๕๕9.      

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน. แนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร
แห่งประเทศไทยจ ำกัด, ๒๕61.           

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

o ค าสั่งแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
o ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                    
o ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
o ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                       
ปีการศึกษา 2561 

o ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
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ค าสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ที ่ 56 /2561 

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

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 โรงเรียนจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือประเมิน ตรวจสอบ ทบทวนและ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังนี้   

 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายอมรเทพ  วิภาวิน   ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายประสิทธิ์  มายูร รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3 นายนิยม  ศรีนุกูล           ครู คศ.3 กรรมการ 
1.4 นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา           ครู คศ.3 กรรมการ 
1.5 จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ          ครู คศ.2 กรรมการ   
1.6 นางสาวอุมาพร  แข่งขัน           ครู คศ.3         กรรมการ                                                            
1.7 นายฉัตรชัย  สุจริต           ครู คศ.3 กรรมการ/เลขานุการ     

 มีหน้าที่ อ านวยการวางแผน ประสานงาน สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า รับทราบปัญหา                 
และหาแนวทางแก้ไขให้การด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ 

 
2. คณะกรรมการจัดท าข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศกึษา คณะกรรมการจ าแนกตาม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

(1) นายเจษฎา  หอมสมบัติ   ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
(2) นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์   ครู คศ.1    กรรมการ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 (1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
 (2) นางสาวอุมาพร  แข่งขัน   ครู คศ.3 กรรมการ 
 



          ๓๗ 
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๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
(1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
(2) นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
(2) นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
(1) นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   ครู คศ.1   กรรมการ 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
(1) นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา   ครู คศ.3   กรรมการ 
(3) นายณัฐพงษ์  เมืองแทน     ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
(2) นายเจษฎา  หอมสมบัติ     ครู คศ.1    กรรมการ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
(1) นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายศิวาวุธ  วิเวก     ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
(1) นายสุทธิชัย  โคตาแสง   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายณัฐพงษ์  เมืองแทน     ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

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

 (1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
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2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 (1) นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

(1) นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
(2) นายสุทธิชัย  โคตาแสง   ครู คศ.3 กรรมการ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

(1) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(2) นายณัฐพงษ์  เมืองแทน     ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
(3) นายบัวพันธ์  อัตตพิมพ์     ลูกจ้างประจ า กรรมการ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

(1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
(2) นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
1) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

(1) นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ คร ูคศ.1  ประธานกรรมการ 
(2) นายณัฐพงษ์  เมืองแทน   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

2) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
(1) นางอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(3) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2   กรรมการ 
(3) นางภานุมาศ  พิมโยธา   คร ูคศ.1 กรรมการ 

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

4) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 (1) นายเจษฎา  หอมสมบัติ      ครู คศ.1    ประธานกรรมการ 

5) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(1) นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 

6) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 
(1) นายนิยม  ศรีนุกูล ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
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7) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(1) นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู คศ.1 กรรมการ 

8)  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(1) นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูอัตราจ้าง ประธานกรรมการ 

 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

(1) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
(2) นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ครูธุรการ กรรมการ 

 
3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 

1) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
(1) นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
(2) นายณัฐพงษ์  เมืองแทน   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

2) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
(1) นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
(3) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ   ครู คศ.2   กรรมการ 
(3) นางภานุมาศ  พิมพ์โยธา   คร ูคศ.1 กรรมการ 

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

4) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 (1) นายเจษฎา  หอมสมบัติ      ครู คศ.1    ประธานกรรมการ 

5) คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(1) นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 

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) นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูอัตราจ้าง ประธานกรรมการ 
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หน้าที่ วางแผนเก็บข้อมูล ก าหนดกรอบโครงการ กิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐาน จุดเน้น
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าเครื่องมือประเมินและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา                    
ของโรงเรียน 

  
3. คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมิน ประกอบด้วย  

1)  นายอมรเทพ  วิภาวิน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2)  นายประสิทธิ์  มายูร รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3)  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ คร ูคศ.2 กรรมการ 
4)  นายเจษฎา  หอมสมบัติ     ครู คศ.1      กรรมการ 
5)  นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์   ครู คศ.1    กรรมการ 
6)  นายฉัตรชัย  สุจริต ครู คศ.3 กรรมการ/เลขานุการ 

  
 หน้าที ่ รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ ท ารูปเล่ม รายงานผลการประเมินประจ าปีให้แก่หน่วยงาน

ต้นสังกัด  
 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     
  สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
 
       (นายอมรเทพ  วิภาวิน) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
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ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ครั้งท่ี 2/2562 

****************************************************************** 
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1  เรื่องอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
  ด้วยโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามนโยบาย                    
และภาระหน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพ่ือพัฒนาบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่วางไว้ จึงได้ท าแผนปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น (ตามเอกสารที่แนบ) เพ่ือขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งนี้ 
  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
และใช้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ และถ้ามีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนานี้                  
ให้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูสามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการได้ เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป  

4.2  เรื่องอนุมัติรายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR)ประจ าปีการศึกษา 2561 
  ด้วยโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามนโยบายและ
ภาระหน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบทางการศึกษา ในการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา
(SAR)ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21                    
(ตามเอกสารที่แนบ) เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม                   
ครั้งนี ้
  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล และถ้ามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนใดซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริง ให้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูสามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป  
 

        (ลงชื่อ)…………………………………………………ประธานกรรมการ 
                        (นางจินตนา  คงพันธ์)    

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

                         (นายอมรเทพ  วิภาวิน)    
            ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 ด้วยโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีภารกิจจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียน
การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการ              
ของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ซ่ึงเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมสาระ การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้  
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ส าหรับใช้ด าเนินงานและประเมิน
คุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ จ านวน                    
3 มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   
รายละเอียดแต่ละมาตรฐานมีดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 

 



          ๔๓ 
 

 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
                                    
 
                                                                                      
                                                              (นายอมรเทพ  วิภาวิน) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
 
 



          ๔๔ 
 

 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วม  ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน             
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล                    
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                       
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒561 
 

 
                                                                                      
                                                              (นายอมรเทพ  วิภาวิน) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
 
 
 



          ๔๕ 
 

 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ   
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 



          ๔๖ 
 

 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ๔๗ 
 

 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

                           
 

ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ                 

ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
................................................. 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 โรงเรียนจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้   

1. นายอมรเทพ  วิภาวิน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายอุทัย วงอามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 
3. นายค าตัน  วรรณชู กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
4. นายสุนทร  พลวงค์ กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
5. นายฉัตรชัย  สุจริต คร ูคศ.3 กรรมการ/เลขานุการ     

 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     
  สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
 
       (นายอมรเทพ  วิภาวิน) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ๔๘ 
 

 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 

ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ 

เด็กหญิงจุฑารัตน์  กะลีพัด เด็กหญิงณัฐกมล  ชมมี   เด็กหญิงนิตยา  ยนต์ทองหลาง  
เด็กชายวรากร  กลิ่นบุปผา  เด็กหญิงสุกัญญา  นันตะไชยและเด็กหญิงอรัญญา  สายแสง ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 

 

 



          ๔๙ 
 

 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 



          ๕๐ 
 

 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 



          ๕๑ 
 

 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 



          ๕๒ 
 

 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


