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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 โรงเรียน จตุรภูมิพิทยาคาร   ที่ตั้ง  บ้านแต้   ต าบลแต้  อ าเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ   
รหัสไปรษณีย์    ๓๓๑๒๐     โ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘  ทรศัพท์  ๐๔๕ – 
๘๒๑๐๙๕  โทรสาร ๐๔๕ – ๘๒๑๐๙๕   e-mail  jatu@thaimail.com   Website http://www.jatu.ac.th.   
เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๑๗๔  คน  จ าแนกเป็น  ระดับชั้น  ม. ต้น      คน  และระดับชั้น ม. ปลาย    คน 
 
๑.  มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
 
๒.  หลักฐานสนับสนุน 
มาตรฐานที ่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน :  ดี 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลมากขึ้น   ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ ๖ มี
ผลการสอบ  O-Net อยู่ในระดับสูงขึ้นในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ผู้เรียนแสดงออกด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ และกีฬา ตามความถนัดของผู้เรียนให้มากข้ึน  มีจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้ถึงอันตรายหรือโทษท่ีเกิด
จากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาก าหนด  ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์ธรรมชาติ   
 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  :  ดีเลิศ 
            ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาท  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติอย่างชัดเจน แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ  
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รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  สถานศึกษามี
รูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ดี 
      ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  ใช้มีวิธีการ
หรือเทคนิคการสอน มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาและความเชี่ยวชาญ  เน้นความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน  มีส่วนร่วมกับข้อมูลและเครื่องมือในโลกแห่งความเป็นจริงและส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะตามศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อท างานอย่างแข็งขัน การแก้ปัญหาที่มีความหมาย มี
มาตรการหลายๆ รูปแบบของการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  
มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลย้อนกลับในการปรับการสอน  มี
อินเตอร์เน็ตไว้บริการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
๓.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงข้ึน 
 
 ๓.๑  แผนพัฒนาล าดับที่  ๑  พัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 ๓.๒  แผนพัฒนาล าดับที่  ๒  พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
 ๓.๓  แผนพัฒนาล าดับที่  ๓  พัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 ๓.๔  แผนพัฒนาล าดับที่  ๔  พัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนจตุรภูมพิทยาคาร จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการ
เรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 
                          (นางจิตรา   ประพาฬ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                          โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
                    วันที่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้สถานศึกษา         แต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ 
ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น  โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่
น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
 

 
       (นายกิตติพันธ์   อนันตกูลจิรโชติ) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
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๑ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

 ชื่อโรงเรียน จตุรภูมิพิทยาคาร   ที่ตั้ง  บ้านแต้   ต าบลแต้  อ าเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ   
รหั ส ไปรษณี ย์     ๓๓๑๒๐      โทรศั พท์   ๐๔๕  – ๘๒๑๐๙๕   โทรสาร  ๐๔๕  – ๘๒๑๐๙๕    e-mail  
jatu@thaimail.com   Website http://www.jatu.ac.th.  
 เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ชื่อ – สกุลผู้บริหารโรงเรียน 
   นายกิตติพันธ์   อนันตกูลจิรโชต ิ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
 จ านวนบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ ) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑ ๑๘ ๒ ๑ ๓ 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รวม  ๑๗๔ คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ ) 

ระดับชั้นเรียน  ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ รวมทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง    ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑๐ 

เพศ ชาย ๒๖ ๒๒ ๒๒ ๖ ๙ ๗ ๙๒ 
 หญิง ๖ ๒๘ ๒๐ ๑๐ ๙ ๙ ๘๒ 

รวม  ๓๒ ๕๐ ๔๒ ๑๖ ๑๘ ๑๖ ๑๗๔ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๑๖.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๑.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๘.๐๐ ๘. ๑๗.๔๐ 
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๒ 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
๑.  มาตรฐานการศึกษา 
 
 ตามระดับคุณภาพการศึกษา             ระดับ  ๑  POOR (ก าลังพัฒนา) 
           ระดับ  ๒  FAIR (ปานกลาง) 
       √   ระดับ  ๓  GOOD  (ดี) 
           ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 
           ระดับ  ๕  EXCELLENT (ยอดเยี่ยม 
 
๒.  หลักฐานสนับสนุน 
 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :  ดี 
 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลมากขึ้น   ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ ๖ มี
ผลการสอบ  O-Net อยู่ในระดับสูงขึ้นในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
         จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษาสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตร  มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบการระดมสมอง  แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน  เน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในภาพรวม
จากการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมและการพัฒนาผู้เรียน  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนเรื่อง  
หรือข้อความที่ได้จากการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีของ
ตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  และตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผล  ประกอบกับสถานศึกษามีการจัดการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนการสอน
ที่เน้นโครงงาน  การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีได้แก่  การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน  จัดการเรียนการสอนกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้  มีทักษะการด ารงชีวิตตามหลักสูตร  มีการจัดแผนการเรียนรู้ที่แบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  จัดท าโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง   มี
การเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด และด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนตามโครงการต่าง ๆ  
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ สอนซ่อมเสริม/สอนติว 
จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
ต่อเนื่อง  ประเมินสมรรถนะของนักเรียนทุกคนทุกกลุ่มสาระ ด้วยตนเอง/ครูประเมิน 
 
 



  

๓ 
 
         ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา  กล่าวคือ  ผู้เรียนชั้น ม. ๑ ต้องได้รับความรู้ในการท าโครงงาน
เพ่ือให้สามารถคิดแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท าโครงงานและส่งเสริมในระดับชั้นอ่ืนๆต่อไป ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ 
– ม.๖ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ ๖ มีผลการสอบ  O-Net อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ 

 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ผู้เรียนแสดงออกด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ และกีฬา ตามความถนัดของผู้เรียนให้มากข้ึน  มีจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้ถึงอันตรายหรือโทษท่ีเกิด
จากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาก าหนด  ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์ธรรมชาติ   

 จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสนใจด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา ทุกประเภทได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดของตนเอง จัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา มีการเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพ
กฎกติกา มารยาทของสังคม  
        ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา  กล่าวคือ  ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความ
เป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย   
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  :  ดีเลิศ 
 
                ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาท  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติอย่างชัดเจน แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ สถานศึกษามี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
รับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  สถานศึกษามีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 
 



  

๔ 
 

       จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ 
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
            ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  :  ดี 
 

      ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีจัดกิจกรรมให้
นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนโดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และศิลปะมีสถานที่ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ครบถ้วน  เช่น  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ภาษาต่างประเทศ มีอินเตอร์เน็ตไว้
บริการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข 
      จากผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  ใช้มีวิธีการหรือเทคนิคการสอน มุ่งเน้น
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาและความเชี่ยวชาญ  เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าความรู้
แบบผิวเผิน  การของมีส่วนร่วมของนักเรียนกับ ข้อมูลและ เครื่องมือในโลกแห่งความเป็นจริงและส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะตามศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อท างานอย่างแข็งขัน การแก้ปัญหาที่มีความหมาย มี
มาตรการหลายๆ รูปแบบของการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน  
     ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 



  

๕ 
 
๓.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงข้ึน 
.   
 ๓.๑  แผนพัฒนาล าดับที่  ๑  พัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 ๓.๒  แผนพัฒนาล าดับที่  ๒  พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
 ๓.๓  แผนพัฒนาล าดับที่  ๓  พัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 ๓.๔  แผนพัฒนาล าดับที่  ๔  พัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๖ 

ส่วนที่  ๓ 
 
 
 

ภาคผนวก 
            • ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ/์ 
              เอกลักษณ์ 
            • ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ต าบลแต้  อ าเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

เอกสารล าดับที่  ๒/๒๕๖๑ 


