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บทสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
โดยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 21 

 ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา จัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ และรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา เป็นประจ าทุกปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล                  
ได้ด าเนินการจัดท ารายงานตามนโยบาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 

ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
2 สหวิทยาเขต ศรีพรเจริญ 
3 อ าเภอ พรเจริญ 
4 จังหวัด บึงกาฬ 
5 ชื่อ สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา นายอมรเทพ  วิภาวิน 
6 เบอร์โทรศัพท์ 042021090 
7 ระดับการศึกษาที่เปิดสอน และ

จ านวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 116 คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 76 คน 

8 จ านวนครูและบุคลากร ผู้บริหาร 2  คน 
ครูประจ าการ 11 คน 
พนักงานราชการ - 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 การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดความภูมิใจ ใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลายรวมทั้งสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้
ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด พัฒนาครูทุกคนให้มี ความสามารถ
ในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูล ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
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เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน
สร้างภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น  

  2.2.1.2 ผลการพัฒนา 
   ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการมาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทั้งท่ีเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
ในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
  2.2.1.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ 1 
   ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน(o-net) , เกียรติบัตรการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน , เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา , สรุปโครงการ , ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน , แบบประเมิน 
  2.2.1.4 จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียน ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่าง
สมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม 
 2.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.2.2.1 กระบวนการพัฒนา 
   สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน สร้างภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุก
ระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมกัน
วางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกจริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
  2.2.2.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ 1 
   แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา , โครงการ/สรุปโครงการ , 
ภาพกิจกรรม , แบบประเมิน , ค าสั่ง , เกียรติบัตร 
  2.2.2.4 จุดที่ควรพัฒนา 

พัฒนาเรื่องความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นในที่ชุมชนต่าง ๆ  
2.3 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 2.3.1 กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
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 2.3.2 ผลการพัฒนา 
   สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2.3.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุนมาตรฐานที่ 2 

ค าสั่ง , แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา , แผนปฏิบัติการ , แบบสรุปโครงการ , ภาพกิจกรรม 
 2.3.4 จุดที่ควรพัฒนา 
   เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง                     
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
2.4 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 2.4.1 กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย  

2.4.2 ผลการพัฒนา 
  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครูและครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 2.4.3 เอกสาร/หลักฐานสนบัสนุนมาตรฐานที่ 3 

สรุปโครงการ , ภาพกิจกรรม , หลักสูตรสถานศึกษา , แผนการจัดการเรียนรู้ , แบบนิเทศติดตาม
, ค าสั่ง 
 2.4.4 จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
  ๒) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
                                                                                            
                      นายอมรเทพ  วิภาวิน 
       (ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล) 


