
 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

ก 
บทสรปุผูบ้รหิาร 

 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ช่ือโรงเรียน    ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์      ท่ีอยู่๙๓ หมู ่๑๑   ต าบลห้วยตึ๊กชู  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๖๒๓๐๘  โทรสาร.............................. 

เปิดสอนระดับ               ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑              ถึงระดับ          ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖            . 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด ๔๓๐ คน  จ าแนกเป็น  ระดับช้ัน ม.ต้น ๒๖๓ คน และระดับช้ัน ม.ปลาย ๑๖๗ คน 
 
๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ  ดีเลิศ 
  
 
๒. หลกัฐานสนบัสนนุ 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :  ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  

 โดยรวม พบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  การสร้างนวัตกรรม ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับ
คุณภาพในระดับดี โดยการด าเนินการตามโครงการ และกิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๑  
ท่ีก าหนดไว้ 
 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  

 โดยรวม พบว่า ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี ระดับคุณภาพ
ในระดับดีเลิศ โดยการด าเนินการตามโครงการ และกิจกรรมตามแผนพั ฒนาการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๑        
ท่ีก าหนดไว้ 

สรุป ด้านคุณภาพผู้เรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
 
 

 



 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ระดบั ดีเลิศ 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยการก าหนด

เป้าหมาย วิ สัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด ชัดเจน   จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก
กลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนอย่ าง
หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น ตลอดจนครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนจากการปฏิบัติงานตามหลักการดังกล่าว
ของผู้บริหาร ส่งผลให้การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจมีศรัทธาในภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร และมีความสุขในการท างาน  ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน ผู้บริหารมีสัมพันธภาพท่ีดีกับทุก
องค์การในชุมชน ท าให้ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนมากขึ้น  
ภาพรวมคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
  
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :   ระดบั ดีเลิศ 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และวัด สถาบันทางวิชาการและ
องค์กรภาครัฐและเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และสร้างเครือข่ายโดยใช้สังคมออนไลน์ (Face book, Line) เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  มีการ PLC แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้   ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพท่ีดีขึ้น ภาพรวมคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 

  
๓. แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานสูงข้ึน  
  

๓.๑ แผนพัฒนาล าดับท่ี  ๑  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      มีความเป็นจิตอาสา 
๓.๒ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๒   พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓.๓ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๓  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการพัฒนาผู้เรียน 
      ตามมาตรฐานสากล 



 

 

๓.๔ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๔  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อบรรยากาศแห่ง 
      การเรียนรู้ 
๓.๕ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๕ พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการด ารงชีวิตตามแนว 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ข 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์   จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา  การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสถานศึกษา   
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

                                        
                            (นายพิสิทธิ์  ทองเลิศ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                          โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์    

                                                          วัน ๘  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

 

 

 



 

 

ง 

 
ค าน า 

 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  ตลอดท้ังเพี่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น   โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์   ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทุก
ปีการศึกษาและได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา  และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพื้นท่ีน าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ 
คุณภาพภายในสถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
                                                           
 
           (นายภูรินท์  สอนพูด) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์    
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  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ.................................................. ๔ 
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ............... ๔ 
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ภาคผนวก 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

              ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียน   ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์     ท่ีอยู่ ๙๓ หมู่ ๑๑   ต าบลห้วยตึ๊กชู  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๖๒๓๐๘ โทรสาร…………………………… 

เปิดสอนระดับ             ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑            ถึงระดับ            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖            . 
ช่ือ – สกุลผู้บริหารโรงเรียน 
 ๑) นายภูรินท์  สอนพูด ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๒) นายนงค์  ทองมนต์ ต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  
 ๑)  จ านวนบุคลากร(ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๓๑ เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒ ๓๑ ๒ ๐ ๔ 
 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 
 ๑) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม  ๔๓๐ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
 

จ านวนห้อง  ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒ ๑๖ 
เพศ ชาย ๔๘ ๓๐ ๓๓ ๒๓ ๑๐ ๑๘ ๑๖๒ 

หญิง ๔๓ ๕๓ ๔๕ ๔๕ ๓๗ ๓๕ ๒๕๘ 
รวม  ๙๑ ๙๓ ๗๘ ๖๘ ๔๗ ๕๓ ๔๓๐ 

เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๐.๓๓ ๓๑.๐๐ ๒๖.๐๐ ๒๘.๖๖ ๒๓.๕๐ ๒๖.๕๐ ๒๖.๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
 

๑. มาตรฐานการศึกษา   
  

ตามระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับ  ๑ POOR (ก าลังพัฒนา) 
      ระดับ  ๒ FAIR  (ปานกลาง) 
      ระดับ  ๓ GOOD (ดี) 
      ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 
      ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเย่ียม) 
๒. หลกัฐานสนบัสนนุ 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :   ระดบั  ดี 
  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑. กระบวนการพัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
ของสถานศึกษาโดยรวม พบว่า สถานศึกษาจัดให้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แต่ผล
การพัฒนาการทดสอบวัดระดับชาติยังต่ ากว่าผลระดับประเทศ  นักเรียนมีความพร้อมในการ ศึกษาต่อ การ
ฝึกงาน หรือการท างาน ผ่านโครงการกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

๒. ผลการด าเนินการในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ ๓ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน 
ในระดับ ดี 
  
 วิธีการพัฒนาผู้เรียน  ดังนี ้

๑) ก าหนดมาตรการ/นโยบาย เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม/โครงการ  โครงการ 
 ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
โครงการ ได้แก่โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระ  โครงการ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต    
     ๒) การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 
             ๓) จัดประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้ อบรม ทัศนศึกษา เดินรณรงค์  ประกวด และแข่งขันทักษะ 



 

 

ทางวิชาการ  
             ๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีต ารวจ  ศูนย์เกษตรภูสิงห์ วิทยากรท้องถิ่น 
             ๕) จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถมีทักษะพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์เก้าสู่สังคมได้ 

 
 จุดควรพัฒนา 

   ๑)โรงเรียนควรให้ความส าคัญแก่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา จากเดิมท่ีมีการ
พัฒนาอยู่ แล้วให้พัฒนามากยิ่งขึ้น ควรเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพิ่มเติม และท่ีส าคัญควรสอดแทรกไว้ในรายวิชาต่างๆ ด้วย   
   ๒)โรงเรียนควรวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางการคิดอย่างเหมาะสมกับวัย ด้วยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดอย่างต่อเนื่องและหลากหลายวิธีการ มีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อ
ประเมินความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน มีการนิเทศ ติดตามการสอนของครูอย่างเป็นระบบ และเสริม
สวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะท่ีครูและผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ และต้องการศึกษาตามอัธยาศัย  
  

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑. กระบวนการพัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
ของสถานศึกษาโดยรวม พบว่า สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมท่ีดีต่อสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย  มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม ผ่านโครงการกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

๒. ผลการด าเนินการในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ ๔  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน 
ในระดับ ดีเลิศ 
  
 โรงเรียนได้ใช้วิธีการพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 

๑) ก าหนดมาตรการ/นโยบาย เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม/โครงการ  โครงการ 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี และสุนทรียภาพของนักเรียน  โครงการ
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กีฬาสีภายใน  และโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระศิลปะ          
     ๒) การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 



 

 

             ๓) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีต ารวจ  ศูนย์เกษตรภูสิงห์ วิทยากรท้องถิ่น 
             ๔) จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถมีทักษะพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก้าวสู่สังคมได้ 

 
 จุดควรพัฒนา 

๑) โรงเรียนควรเสริมกิจกรรมท่ีจะมาแก้ไขหรือปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น 
บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้ังแต่ฝ่ายระดับบริหารลงมาต้องสนใจในการสร้างทักษะการระกอบอาชีพให้
นักเรียน ถือเป็นหลักส าคัญอย่างหนึ่งของการศึกษา ส่งเสริมการหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน ให้มากขึ้น 

๒) โรงเรียนควรวางแผนท่ีจะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ก าหนดจุดร่วมค่านิยมขององค์กร 
สร้างนักเรียนต้นแบบ เพิ่มกิจกรรมโครงการท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ศิษย์เก่า ครูอาจารย์ บ้าน และวัด 
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ระดับ ดีเลิศ 
 
๑.  ผู้บริหารร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง..ก าหนดเป็นมาตรการ/นโยบาย โดยจัดกิจกรรม/โครงการ  
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงาน  แบบ PDCA ประชุมร่วมมือกับบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนวาง
แผนการท างานร่วมกันอย่างมีขั้นตอนก ากับติดตามประเมินผลปรับปรุงจนบรรลุผลท่ีวางไว้  ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ครูทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล/จัดกลุ่ม และน าไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท า
แผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมกับกลุ่มสาระ  จัดหาส่ือ/
อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอก ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย นิเทศ 
ภายใน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ประปรุงภูมิทัศน์
ให้โรงเรียนสะอาดร่มรื่นน่าอยู่ ส่งผลให้การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
ผลท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ ระดับ ๔ ผลการประเมินคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 
๒. จุดเด่น 

จากการปฏิบัติงานตามหลักการดังกล่าวของผู้บริหาร ส่งผลให้การบริหารจัดการการศึกษาของ
โรงเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้   ครูและบุคลากรของโรงเรียน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมี
ศรัทธาในภาวะผู้น าของผู้บริหาร และมีความสุขในการท างาน  ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน ผู้บริหารมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับทุกองค์การในชุมชน ท าให้ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนา
โรงเรียนมากขึ้น 
 



 

 

๓. จุดควรพัฒนา 
ผู้บริหารก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนองรับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งส่งเสริมความรู้และทักษะ

การท างานให้กับครู บุคลากรของโรงเรียน และผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนอย่างเต็ม
ศักยภาพ รวมท้ังแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อระดมก าลังในการ
พัฒนาโรงเรียน ท้ังในด้านวิชาการ ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์เทคโนโลยีจัดท าโครงการ / กิจกรรมให้เน้น
การมีส่วนร่วมทุกด้าน ทุกภาคส่วน 
 
   
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ระดับ ดีเลศิ 
 
๑. กระบวนการพัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ของสถานศึกษา
โดยรวม พบว่า สถานศึกษาจัดให้ โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ โครงการส่งเสริมนักเรียนปลอดจากการอ่านไม่
ออกและเขียนไม่ได้ โครงการปรับพื้นฐานการศึกษา โครงการปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน กิจกรรม
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดซื้อส่ือทางไอซีที และหนังสือท่ีเพียงพอของห้องสมุด การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความความสนใจและความถนัด โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
นักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมเข้าแถว
หน้าเสาธง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและท่ีสาธารณะ กิจกรรม
วันไหว้ครู กิจกรรมการอบรมและสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบตอนเช้า 
การให้บริการของห้องสมุด บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย โครงการเข้าวัดฟังธรรมและท าบุญในวันส าคัญทาง
ศาสนา การเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การอบรมพัฒนาการสอน โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตส่ือท่ีหลากหลาย 
 
๒. จุดเด่น 
 ก าหนดเป็นมาตรการ/นโยบายพัฒนาครู โดยจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูพัฒนาตนเองในเรื่องการสอน ก าหนดให้ครูทุกคนวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล/จัดกลุ่ม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ของครูจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมกับกลุ่มสาระจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบวนการ PLC ผลท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมของมาตรฐานนี้ คือ ระดับ ๔ ผล
การประเมินคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 
 



 

 

๓. จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาครูด้านการน าส่ือ ICT มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด มีแผนการ/โครงการศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ด้านเทคนิคการสอนและการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียน อบรมการสอน IS ผนวกกับการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความช านาญด้าน
การวิจัย กระบวนการ PLC  การเตรียมการประเมินมีวิทยฐานะแนวใหม่ และมีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น อีกท้ังมี
นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตครู เช่น การจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
 
 
๓. แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานสูงข้ึน 
  
๓.๑ แผนพัฒนาล าดับท่ี  ๑  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความ
เป็นจิตอาสา  

จุดเน้น โรงเรียนมีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมน าความรู้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมโดยน ากิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม เข้าประกอบการเรียนการสอนดังนี้ โครงการวิถีพุทธ โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  โครงการสถานศึกษาปลอดเหล้า  กิจกรรมสภานักเรียน ฯลฯ 
๓.๒ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๒   พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

จุดเน้น โรงเรียนมีการจัดระบบการกระจายอ านาจออกเป็น ๕ กลุ่มบริหารงาน คือ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป ท าให้ระบบการบริหารในโรงเรียนมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ี
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารงานในโรงเรียน มีการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
๓.๓ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๓  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการพัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล 

จุดเน้น โรงเรียนมีการด าเนินการจัดท าโครงการและ เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  แก้ปัญหาการ
อ่าน-เขียนค านวณ ส่งเสริมการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้ในระดับสูง ทดสอบมาตรฐาน และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในวิชาหลัก  
๓.๔ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๔  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ 

จุดเน้น สร้างความตระหนัก รณรงค์ ประสานโครงการเรารักษ์ ภ.ป.ว. จัดกิจกรรมนักเรียนช่วยกัน
ดูแลความสะอาดของบริเวรท่ีรับผิดชอบ และห้องเรียน การเข้าแถวหน้าเสาธง ด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช เนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๓.๕ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๕ พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จุดเน้น การด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยีกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย การจัด 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยมีทักษะในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 
           อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

              ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


