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คํานํา 
  
  การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกระบวนการหน่ึงที่มีความสําคัญย่ิงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปนกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แทจริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 ใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสวน
ของการประกันคุณภาพภายในน้ัน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2554 ระบุใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จึงไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สําหรับ
ดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนในระดับสถานศึกษา โดยใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561ใหไว ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย
การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ฉบับผานความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานกรศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 ทั้งน้ีโรงเรียนได 
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใชมาตรฐานการศึกษาและกําหนดคาเปาหมาย
มาตรฐานการศึกษา สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ต้ังแตปการศึกษา 
2561 เปนตนไป 

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาทุก
ทาน  ที่มีสวนรวมในการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาสําหรับการพัฒนาในครั้งน้ีและหวังวา
เอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในการดําเนินงานใช
มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่สงผลตอ
คุณภาพผูเรียนตอไป 
 

                                                                                  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
                                                                                20  มีนาคม  2563 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ต้ังอยูเลขที่ 50 หมูที่ 20 บานโพธ์ิไทร ถนนพยุห- ขุณหาญ ตําบลไพรบึง 

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีเน้ือที่ 229 ไร 96 ตารางวา มีอาณาเขตทิศเหนือและทิศใต จรดที่ดินของ

ชาวบานไพรบึง ทิศตะวันออกจรดสถานีตํารวจภูธรไพรบึง สํานักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลไพรบึง ทิศ

ตะวันตกจรดที่ดินของชาวบาน รหัสไปรษณีย 33180 โทรศัพท 045-675132 โทรสาร 045-675327 สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ เปดสอนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูอํานวยการช่ือนายศึก ลูกอินทร ดํารงตําแหนงโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมถึงวันที่ 

31 ตุลาคม 2562 ผูอํานวยการปจจุบันนายสุจินต  หลาคํา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 ถึงปจจุบัน รองผูอํานวยการ(ที่ไดรับแตงต้ัง)จํานวน 2 คน 1) นายเรืองยศ 

สุภาว 2) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ จํานวนครูทั้งหมด 59 คน จํานวนนักเรียน 1,006 คน สถานศึกษา

มุงมั่นพัฒนาอัตลักษณผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของโรงเรียน “สถานศึกษามุงพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน บริหารแบบมีสวนรวมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยใช

นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ สงผลใหผูเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนทุกๆดาน

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนประกอบกับสุขภาพกายของนักเรียนแข็งแรงตามเกณฑมาตรฐาน มี

สุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา นาฏศิลป ศิลปะ เปนลูกที่ดีของพอแม เปนนักเรียนที่ดีของสถานศึกษาและรวม

บําเพ็ญประโยชนภายในสถานศึกษาและชุมชน มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง คิดเปน ทําเปน สอดคลอง

กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

  ผลการประเมนิ ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

  รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีไดดําเนินการ 

  การจัดการศึกษาอยูในระดับ ดีเย่ียม ผูบริหาร ครู ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 

รวมกันในการบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนกวางไกล โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมมีการบริหารแบบโรงเรียนเล็กใน

โรงเรียนใหญ ไดดําเนินการกําหนดภารกิจที่ชัดเจน มีการกํากับติดตามงานสม่ําเสมอ ความสัมพันธระหวาง

โรงเรียน บาน และชุมชนมีความใกลชิดและไววางใจกันมีการต้ังความหวังของผลสําเรจ็ไวสูง มีความเปนผูนําใน

ดานการจัดการเรียนรูมืออาชีพทั้งครูและผูบริหาร มีการสรางโอกาสใหผูเรียน จัดหลักสูตรที่ชัดเจน และจัด

สิ่งแวดลอมที่จําเปนอยางมีระเบียบ สะอาดปลอดภัย ใชแหลงเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพดังเกิดผลลัพธที่พึง

ประสงค สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง สงเสรมิพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาให

เหมาะกับบริบทของทองถ่ิน สงเสริมสนับสนุนใหครูมีคุณภาพ ปรับภูมิทัศน บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู มีการ

บริหารงานอยางเปนระบบ บริหารงานโดยทุกฝายมีสวนรวมโดยใชหลักธรรมาภิบาล ครูเขาใจเปาหมาย

การศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถกําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน ออกแบบการเรียนรูที่สนองความ

แตกตางระหวางบุคคล จัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อทั้งในและนอกหองเรียน และวัดและประเมินผลผูเรียน

ดวยวิธีที่หลากหลาย อุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ

ดี ทําใหนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จบการศึกษาสามารถสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาตาม

คาดหวัง โดยมีรองรอยหลักฐานการดําเนินการคือกําหนดการจัดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห

นักเรียนรายบุคคล  จัดทําวิจัย รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิเคราะหขอสอบ วิเคราะหนักเรียน รูปแบบ

ของการจัดการเรียนรู สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  งานวิจัย สมุดบันทึกการสอนซอมเสริม สมุดบันทึก

การนิเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรยีนเรยีน กิจกรรม กํากับ ติดตาม 0  ร มส ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1, 4 

ศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน แขงขันทักษะวิชาการตามโครงการตาง ๆ  แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู 

ปถ.05 แบบวิเคราะหนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                              

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

  1.ครูควรมีการวิเคราะหผลการประเมินนักเรียนเปนรายบุคคลใหครบรอยละรอยและนําผล

การวิเคราะหนักเรยีนการประเมินมาใชในการสอนซอมเสริมและพัฒนาผูเรียนรวมทั้งปรบัปรุงการจัดการเรียน

การสอนโดยตอบสนองตอศักยภาพของผูเรียน 

2.ครูควรนําปญหาทีเ่กิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาศึกษา คนควา วิจัยในช้ัน 

เรียนเพื่อพฒันาสื่อ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญคณะครจูะตองทําใหครบรอย

ละรอยและครบทกุรายวิชาเพื่อเปนการแกปญหานักเรียนเบือ้งตน 

  3. สรางความตระหนักใหนักเรียนในการกําหนดเปาหมายของตนเองแลวดําเนินการตาม

เปาหมายที่ต้ังไวโดยครสูรางแรงจงูใจใหกับนักเรียน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

       ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

  รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีไดดําเนินการ 

 ดานกระบวนการบรหิารและการจัดการ คุณภาพอยูในระดับยอดเย่ียมโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  

มีแผนพัฒนาการศึกษา ไดแก แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา แผนแผนพัฒนาการศึกษาสามป แผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนิน

แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินบงช้ีไดวาสถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน อีกทั้งภายในสถานศึกษายังมีการบริหารสถานศึกษาโดยใหทุกคนภายใน

สถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน ตามนโยบายของผูบริหารโรงเรยีนเลก็ในโรงเรียนใหญ และสถานศึกษา

ยังผานการประเมินโครงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายใตการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

ทองถ่ิน ผลการดําเนินการเกี่ยวกับความเขมแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีข้ันตอนการ

ดําเนินการของโรงเรียนพอสังเขปดังน้ี 

1) โรงเรียนไดทําการวิเคราะหขอมูล สภาพปญหา อุปสรรค (SWOT) จากที่ดําเนินการมาแลวนํามา

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยการศึกษาจากมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช และและกําหนดคาเปาหมาย ความสําเร็จตามมาตรฐานของโรงเรียน

ตามบริบทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียนและกําหนดประเด็นพิจารณายอยจากประเด็น

พิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช  

2) โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 4 ป แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ

ประจําปการศึกษาใหมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนของโรงเรียนอยางเปนระบบ

โดยสะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แลวดําเนินการตามแผน  

3) โรงเรียนประเมินผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาภายในโรงเรียน โดยการกําหนดผูรับผิดชอบและดําเนิน 

การประเมินผลโดยวิธีการหรือกระบวนการทีเ่หมาะสมกับภาระงาน 

4) โรงเรียนไดติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรยีนใหมคุีณภาพตามมาตรฐานของโรงเรยีนและ

นําผลการติดตามไปใชประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุง 

5) จัดทํารายงานผลประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนแลวนําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อใหความ

เห็นชอบแลวจัดสงรายงานดังกลาวตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป 

6) พัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพโดยพิจารณาจากการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment 

Report : SAR) และตามคําแนะนําจากตนสังกัดเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนปอยางมีคุณภาพเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

          ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

1. นําขอบกพรองของการดําเนินโครงการหรือกจิกรรมไปปรบัปรงุและพัฒนาอยางจริงจัง 

2. ควรจัดพัฒนาทุก ๆดาน ใหไดรับการพฒันาและย่ังยืน 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคญั 

       ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

  รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีไดดําเนินการ 

  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญคุณภาพอยูในระดับยอดเย่ียม โรงเรียน

ไพรบึงวิทยาคม ไดดําเนินการกําหนดภารกิจที่ชัดเจน มกีารกํากับติดตามงานสม่ําเสมอ ความสัมพันธระหวาง

โรงเรียน บาน และชุมชนมีความใกลชิดและไววางใจกันมีการต้ังความหวังของผลสําเรจ็ไวสูง มีความเปนผูนําใน

ดานการจัดการเรียนรูมืออาชีพทัง้ครูและผูบรหิาร มกีารสรางโอกาสใหผูเรียน จัดหลักสูตรที่ชัดเจน ครมูี

คุณธรรม  จริยธรรม มีวุฒิและความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและสอนตรงวิชาเอก มีแผนการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญครบทุกคน ครูเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถกําหนด

เปาหมายที่ตองการใหเกิดกับ ผูเรียน ออกแบบการเรียนรูทีส่นองความแตกตางระหวางบุคคล จัดบรรยากาศ

เอื้อตอการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนวัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย  และปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มุงมั่นอทุิศตนในการปฏิบัติหนาที่ ที่รับผิดชอบ แสวงหาความรูเพื่อพฒันาตนเองอยาง

สม่ําเสมอ 

        ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 จัดสรรอัตรากําลงัครู และบุคลากรสนับสนุนดานวิชาการ การเงิน พสัดุ หรอืบริการดานอื่น ๆ  
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วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสถานศึกษา 

 นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี ( Good Practice) ของโรงเรียนเปนประโยชนตอสงัคม  

 1. การบริหารสถานศึกษาใชการบริหารแบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 

  2. การดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนนํารองเขตพื้นที่นวัตกรรมโดยใชรูปแบบ PBK SMART  

      3. การจัดการเรียนรูแบบโครงงานบนฐานวิจัย(เพาะพันธุปญญา) ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมี

วัตถุประสงคของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศเพือ่สงเสรมิผูบริหารดานวิสัยทัศน คร ูนักเรียน ปรับเปลี่ยนวิธี

คิด เปลี่ยนวิธีสอน วิธีการเรียน และยอมรับที่เปลี่ยนแปลงกับการจดัการเรยีนรู ใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เพื่อเสริมสรางผูเรียนใหปรับเปลีย่นวิธีเรียน คิดเปน  แกปญหาเปน มีทักษะการทํางานเปนทีม ยอมรับฟงความ

คิดเห็น กลาคิดกลาแสดงออก และสามารถถายทอดความรูใหกับผูอื่นไดแนวทางวางแผนใชกระบวนการ 

PDCA ผลการดําเนินการครูผูสอนสามารถนําความรูเกีย่วกับรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบเพาะพันธุปญญา มา

จัดทําผลการเรียนรู ออกแบบการเรียนรู  ดําเนินการจัดการเรียนรูและวัดผลและประเมินผลไดทุกคน นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายทุกคนไดรับการเรียนรูแบบเพาะพันธุปญญาและประเมินผลการเรียน 

ผานตามเกณฑที่กําหนดของสถานศึกษาปจจยัแหงความสําเรจ็สถานศึกษา มีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวช้ีวัด

ความสําเร็จระดับสถานศึกษา ที่ชัดเจนและสามารถนําไปสูการปฏิบัติได นักเรียนไดเรียนรู และปฏิบัติกิจกรรม

สรางสรรค โดยใชเวลาเรียนทั้งดานวิชาการ และการปฏิบัติ กิจกรรมอยางเหมาะสมมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห มีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองผูปกครอง มีความรู ความเขาใจ และให

ความรวมมือในการดําเนินงาน แนวทางการพัฒนาใหย่ังยืนผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนและ

ผูปกครอง มีความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือในการดําเนินงานการจัดการเรียนรูของโรงเรียนการเปน

ตนแบบใหกับหนวยงานอื่นไดเขารวมโรงเรียนตนแบบภายใตโครงการเพาะพันธปญญา ไดรับรางวัล สโลแกน

เพาะพันธปญญาดีเดนไดรับรางวัลชมเชยการนําเสนอนิทรรศการประเภทสาระเชิงวิชาการ  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ประจําปการศึกษา 2563 

 ตามที่โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ไดดําเนินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา  2563 

ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทํารายงานประจาํปเสนอ

ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเสนอตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

 บัดน้ีการดําเนินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสรจ็เรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรปุผลไดดังน้ี 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้พ้ืนฐาน 

เพ่ือประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม 

สรปุผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ต้ังอยูเลขที่ 50 หมูที่ 20 บานโพธ์ิไทร ถนนพยุห- ขุณ

หาญ ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีเน้ือที่ 229 ไร 96 ตารางวา มีอาณาเขตทิศเหนือและทิศ
ใต จรดที่ดินของชาวบานไพรบึง  ทิศตะวันออกจรดสถานีตํารวจภูธรไพรบึง  สํานักงานสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลไพรบึง วนทิศตะวันตกจรดที่ดินของชาวบาน  รหัสไปรษณีย  33180  โทรศัพท  045-675132  
โทรสาร  045-675327   E–mail : Pbks@Thaimail.com        

1.2 สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 1.3 เปดสอนต้ังแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่  6 
 1.4 กลุมการศึกษาทองถ่ินที่  13  
 1.5 ประวัติโรงเรียนไพรบงึวิทยาคม 

      โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  เดิมมีฐานะเปนสาขาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยช่ือวา “โรงเรียนศรีสะ
เกษวิทยาลัย สาขาไพรบึง” จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม 2515 จํานวนนักเรียน 18 คน สาเหตุที่ต้ัง
ดวยเหตุ  2 ประการ คือ สมัยกอนการคมนาคมไมสะดวก เดิมนักเรียนจากกิ่งอําเภอไพรบึงจะตองเดินทางไป
เรียนที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รถโดยสารมีนอยจึงกลับบานไมทัน และเน่ืองจากกรมการปกครองต้ังกิ่ง
อําเภอไพรบึงจึงเห็นควรมีโรงเรียนประจํากิ่งอําเภอข้ึน 

       เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2515 ไดยายนักเรียน จํานวน 18 คน ซึ่งเรียนที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  
มาทําการเรียนการสอนที่โรงเรียนชุมชนบานไพรบึง จํานวน 1 หอง โดยอาศัยเรียนที่หอประชุม ตอมาเมื่อวันที่ 16  
พฤษภาคม 2516 กรมสามัญศึกษาไดประกาศใหเปน โรงเรียนเอกเทศช่ือโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อักษรยอ 
พ.บ.ค. แตยังไมไดรับงบประมาณสนับสนุน ซึ่งในปการศึกษาน้ีมีนักเรียนที่อยูโรงเรียนใกลเคียงมาสมัครเขา
เรียน จํานวน 60 คน แตไมมีสถานที่ใหนักเรียนใชเรียน ประกอบกับหอประชุมที่เดิมที่ใชเรียนชํารุดมาก จึงมีการ
ประชุมคณะกรรมการกิ่งอําเภอไพรบึง ครูและคณะผูปกครองนักเรียนในที่ประชุมมีมติใหปรับปรุงซอมแซม
หอประชุมที่เปนศาลาใชเรียนไปกอน ตอมาทางกรมสามัญศึกษาไดจัดสรรเงินเปนจํานวน 60,000 บาท เพื่อ
สรางอาคารเรียนบนที่ดินในเขตกิ่งอําเภอไพรบึง ซึ่งเปนที่สาธารณะประโยชนที่ทางราชการกันไวเพื่อจะสราง
สถานที่ราชการ มีอาณาเขตทิศเหนือ และทิศใตจรดที่ดินของชาวบานไพรบึง ทิศตะวันออกจรดสถานีตํารวจภูธรและ
สถานีอนามัย (ปจจุบันเปนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอไพรบึง สวนทิศตะวันตกจรดที่ดินของชาวบานคอก  
ปจจุบันจึงมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 229 ไร 96 ตารางวา ตามทะเบียนที่ราชพัสดุที่ ศก.449 และสรางอาคารเรียน
แบบ 216 ครึ่งหลัง เสร็จเรียบรอยในวันที่ 23 ตุลาคม 2517 จึงยายนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบานไพรบึงมา
เรียนที่อาคารถาวรหลงัน้ีอันเปนที่ต้ังในปจจบุัน ไดทําการเปดอาคารเรียนทําการเรียนการสอน โดยมีทานอธิบดี
กรมสามัญศึกษา ดร.กอ  สวัสดิพานิชย ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด  
  พ.ศ.2526    ไดเขาโครงการ ม.พ.ช. รุนที่ 1 
  พ.ศ.2532   ไดเขาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ) สมทบ 
  พ.ศ.2535   ไดเขาโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม  (มพชส.)  
ในปน้ีโรงเรียนไดจัดงานฉลองครบรอบ 20 ป กอต้ังกองทุน 20 ป จํานวน 40,000 บาท และต้ังกองทุน “ศิลป
ไพบูลย” ดวยเงินเริม่ตน  30,000 บาท 
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  พ.ศ.2536   กรมสามัญศึกษาไดอนุมัติใหเปดสาขา 2 แหง คือ สาขาโนนปูน (เดิมข้ึนกับ
ตําบลดินแดง) ต้ังอยูที่ ตําบลโนนปูน (ปจจบุันเปนเอกเทศช่ือวาโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม) และสาขาตําบลสําโรง
พลันต้ังทีบ่านหัวชาง (ปจจุบันเปนโรงเรียนเอกเทศแลว  ช่ือโรงเรียนกญุชรศิรวิทย) 
  พ.ศ.2538   ไดรับอนุมัติจากกรมรักษาดินแดนใหเปนสถานศึกษาฝกสอนวิชาทหาร (รด.) 
  พ.ศ.2539    โรงเรียนเขาสูโครงการปฏิรปูการศึกษากรมสามญัศึกษารุนที ่1 
  พ.ศ.2540    โรงเรียนไดจัดงานฉลองครบรอบ 25 ป  
  พ.ศ.2541    โรงเรียนมอีาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรบัปรุง)  จํานวน 1 หลัง 
             พ.ศ.2542    โรงเรียนจัดทําเสาธงมาตรฐานขนาดใหญ ศาลาพักนักเรียนและซุมพักผอนอาน
หนังสือ 
  พ.ศ.2543    โรงเรียนจัดทําสวนหยอม จัดบรรยากาศสิง่แวดลอมใหสวยงาม 
  พ.ศ. 2544  โรงเรียนปรับปรุงหอประชุมเล็กใหเปนโรงอาหารมาตรฐานสรางศาลาพักนักเรยีน  
และที่พักผอนอานหนังสือโรงเรียนสรางอาคารสหกรณใหม เพื่อจําหนายสินคาและผลิตภัณฑของนักเรียน  
โรงเรียนสรางหอถังประปา 
  พ.ศ. 2545  จัดทําหองโสตทัศนูปกรณโดยปรังปรุงใตอาคาร 3 แบบ 216 ล โรงเรียน
ปลูกยางพาราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี จํานวน 60 ไร จัดสนามวอลเลยบอล ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล ทําถนนทางเขาโรงเรียนและจัดสวนหยอมทางเขาโรงเรียน 

พ.ศ.2546    โรงเรียนจัดทําหองเกียรติยศ เปนหองประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล 
ขาวสารโรงเรียน 

พ.ศ.2547     ปรับโครงสรางตามการปฏิรูปการศึกษา จากสํานักงานกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2547     จัดทําแสตนเชียร ที่น่ังชมการแขงขันกีฬา 
  พ.ศ.2548     จัดทําลานจามจุรี จัดทําศูนยประชาสัมพันธโรงเรียน 
           พ.ศ. 2549 โรงเรียนถายโอนจากสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ   
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย   
  พ.ศ. 2550 ไดรับจัดสรรหองศูนยการเรยีนรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  
หองปฏิบัติการทางภาษา  และมีอาคารเรียนแบบ สน.ศท. 4/12 ใชเปนอาคารเรียน   
  พ.ศ. 2551    โรงเรียนปรับปรุงหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ  และปรับปรุงหองเรียนวิทยาศาสตร  
สรางธนาคารออมสินของโรงเรียน สรางปอมยามของโรงเรียน 
  พ.ศ. 2552    โรงเรียนมอีาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 5 ธันวาคม  2552   
  พ.ศ. 2553    โรงเรียนสรางลานจอดรถสําหรับนักเรยีน 
  พ.ศ. 2554    สรางหองโสตทัศนูปกรณใตถุนอาคารเรียนแบบ  สน.ศท. 4/12  
  พ.ศ. 2555 โรงเรียน สรางหองเรียน ICT จํานวน 1  หอง และรบังบประมาณจัดสรร
จากองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน  1  หอง 
  พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย “โครงการเพาะพันธุปญญา” 

 พ.ศ. 2556   โรงเรียนปรับปรุงพื้นที่วางขางหลังหองสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อตอเติม
หองสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ เปนมุมอานหนังสือ 
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  พ.ศ. 2557 โรงเรียนสรางหองนํ้า รับงบประมาณจัดสรรจากองคการบรหิารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษ จํานวน  1  หลัง  

พ.ศ. 2557 โรงเรยีนสรางรั้วกั้นระหวางสถานีตํารวจภูธรไพรบึงกบัโรงเรียนไพรบงึวิทยาคม  
รับงบประมาณจัดสรรจากองคการบรหิารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 
  พ.ศ. 2558 โรงเรียนไดจัดทําศูนยเกษตรมีชีวิต ดานหนาสวนยางพารา  

พ.ศ. 2557 โรงเรยีนไดรบัจัดสรรอาคารเรียน 5 รับงบประมาณจัดสรรจากองคการ 
บรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

พ.ศ. 2557 โรงเรยีนไดรบัจัดสรรหอประชุมไพรภิรมย  รับงบประมาณจัดสรรจาก 
องคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

พ.ศ. 2559 โรงเรยีนไดรบัถังกรองนํ้าประปา จากโครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพือ่ 
สนับสนุนนํ้าด่ืมสะอาดใหกบัโรงเรียนทั่วประเทศประจําปงบประมาณ 2558 งบประมาณจากกรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม หมายเลข 5711B037 
  พ.ศ. 2560 โรงเรียนไดจัดทําประตูฟุตบอลเพิ่มจํานวน  4  ประตูและปรบัปรงุหองเก็บ
อุปกรณกีฬา รับงบประมาณจัดสรร SBMLD 
  พ.ศ. 2561 โรงเรียนไดปรบัปรุงหองนํ้านักเรียนหญิง จํานวน 2 หลัง เดือนมกราคม 2561 

พ.ศ. 2561 โรงเรียนไดจัดทําลานน่ังอานหนังสือระหวางอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 4 
งบสนับสนุนจากศิษยเกา 

พ.ศ. 2561 โรงเรียนไดปรับปรงุภูมิทัศนระหวางอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 4  
งบสนับสนุนอนุสรณรุน ม.3 รุน  44  ม.6 รุน 24 เดือน กุมภาพันธ 2561 
  พ.ศ. 2562 โรงเรียนไดปรับปรงุภูมิทัศนจัดทําทางเดินจากหนาศาลถึงสีแ่ยกฐาน
พระพุทธรูป 
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1.6 ปรัชญา  วิสัยทัศน   และเปาหมายของสถานศึกษา 
     ปรัชญาและอุดมการณ 
     คติพจนโรงเรียน   

การศึกษา   พัฒนาคน   พัฒนาชาติ 
    ปรัชญาของโรงเรียน  

สุวิชชา  โลกวัฑฒนา 
  ผูรูดีสรางโลกใหเจริญ 

    คําขวัญของโรงเรียน  
  จิตใจงาม   ความรูดี   มีวินัย   ใฝเสียสละ 

     จุดเนนการจัดการศึกษา 
ดานผูเรียน 

  1. ผูเรียนทุกคนมีความสามารถดานการเรียนทุกดานและพฒันาตนเองได 
  2. ผูเรียนมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

ดานครู 
  1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจรงิใหทําได คิด
เปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
  2.ครูจัดการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆไดทุกเวลาทุกสถานที่ ปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู ประสานความรวมมือกบัผูปกครองเพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ 

ดานสถานศึกษา 
  สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามสภาพจริงรวมทัง้การ
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรูใหเหมาะสมกบัผูเรียนในแตละระดับช้ัน   

     สีประจําโรงเรียน 
      นํ้าเงิน  แสด   ขาว 

    สีนํ้าเงิน   หมายถึง   ความหนักแนนแหงจิตใจที่มอบความรักและความกตัญู 
                                      ตอสถาบันการศึกษามิจืดจาง 
      สีแสด     หมายถึง   ความปราดเปรื่องทางปญญา  และความสงางามแหงบุคลิกภาพ 
                        สีขาว     หมายถึง   ความเปนผูใฝประพฤติในคุณธรรมแหงความสามัคคี มีวินัย           

                            และใจซื่อสัตย 
ตราสัญลักษณของโรงเรียน 

   
 
 
 อักษรยอ พ.บ.ค. 
  พ พัฒนาความรูสูฝกฝน 
  บ บังคับตนหลีกอบายมุขไมลุมหลง 
  ค คุณธรรมประจําใจใหมั่นคง 
   พ.บ.ค.  อักษรตรงมงคลงาม 
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เคร่ืองหมายโรงเรียน  เปนรูปคบเพลงิ เปลงแสงสวาง  มีอกัษร พ ตัวสีแสด อักษรตัว บ  
ตัวสีขาว และตัวอักษร ค  ตัวสีนํ้าเงิน ไขว ลอมรอบดานลางดวยช่ือ“ไพรบึงวิทยาคม”   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน 

หลวงพอไพรบึง  ปางประทานพร  สูง  180  เซนติเมตร 
 
 
 
 

เพลงมารชโรงเรียน 
 ไพรบึงวิทยา (คม)สถาบันที่ลอืนาม ทุกเขตคามตางศรัทธาและมุงหมาย 

 สงลูกหลานมาเลาเรียนทั้งหญิงชาย  ดวยจุดหมายเปนคนเกงและคนดี 
 เราเหลานักเรียนไพรบึงวิทยาคม   ช่ืนชม ปรีด์ิเปรม เกษมศร ี
 รักเกียรติ วินัย รักสามัคคี    รัก พ.บ.ค. แหงน้ีที่อวยวิชา 
  ** นํ้าเงิน แสด ขาว งามเดนเปนสงา ราชพฤกษาใหรมเงา เย็นสดใส 
 หลวงพอไพรบึงฯ  สัญลักษณประจําใจ  เราเทิดทูนไวดวยจิตใจบูชา 
 ไพรบึงวิทยาสถาบันทีเ่กรียงไกร   กลอมเกลาเราใหรักชาติ ศาสนา 
 รักกษัตริย รักการเรียน รักการกีฬา   ไพรบึงวิทยา สถาพร ไชโยๆ (ซ้ํา**) ชโย 

 
คํารอง  สน่ัน  ไสว  

         ทํานอง  สุพจน  ขุนชาญชาติ 
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   ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 
 

 
 

 

1 นายวิชัย ศรีพวงเพชร ครูใหญ พ.ศ.2517-2519 

 

2 นายสนิท ลลีา ครูใหญ พ.ศ.2517-2519 

 

3 นายชาญณรงค อินทรีย 
ครูใหญ 

อาจารยใหญ 
พ.ศ.2519-2527 

 

4 นายสถิตย กิ่งจันทร อาจารยใหญ พ.ศ.2527-2532 

 

5 นายสน่ัน ไสว อาจารยใหญ พ.ศ.2532-2541 
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6 นายยุทธพงษ ภูมิพันธ 
ผูอํานวยการ

โรงเรียน 
พ.ศ.2541-2556 

 

7 นายนิคม  สุคันธชาติ 
ผูอํานวยการ

โรงเรียน 
พ.ศ.2556-2557 

 

8 นายพันธุศักด์ิ  ทรงกลด 
ผูอํานวยการ

โรงเรียน 
พ.ศ. 2558-2559 

 
 

9 นายศึก  ลูกอินทร 
ผูอํานวยการ

โรงเรียน 

 

พ.ศ. 2560 – 2562 

 

 

 นายสุจินต  หลาคํา 
ผูอํานวยการ

โรงเรียน 
1 พ.ย. 2562 -ปจจบุัน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

 
นายวิสุทธ์ิชาติ   ปญญาทรงรุจิ            

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน            

                                         
     นายวิศิษย เทียนทองอินทร                     นายพชรพัชร พงศวัลย                  นายทุมเมฆ  คําแสน                                                
               ผูทรงคุณวุฒิ                            ผูแทนผูปกครองนักเรียน                     ผูทรงคุณวุฒิ                                             

                                                                          
           นางอาลิตตา เหมเกียรติกลุ                 พระสุพักด์ิ  จิตโสภโน              พระครูพิศาลพัฒนโกวิท 
                  ผูแทนครู                                  ผูแทนองคกรศาสนา                 ผูแทนองคกรศาสนา    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                              
        
   
       
       นางจุฬาลักษณ ปุยกระโทก                 นายวันนา  อินเตสะ                นายศักด์ิชาย  ปญญาทรงรุจิ                                  
          ผูแทนองคกรชุมชน                            ผูทรงคุณวุฒิ               ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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             นางอรสา  สุภาพ                             นายทวีศักด์ิ  สุพรรณ                  ด.ต.วิเชียร ปุริสาย 
                ผูแทนศิษยเกา                                  ผูทรงคุณวุฒิ                            ผูทรงคุณวุฒิ          
                            

                                                      
                                 นายสุวิน  บุญเย่ียม                          นายสุจินต  หลาคํา 
                                       ผูทรงคุณวุฒิ                    ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

                                                                     
                  นายวันนา  อินเตสะ                         นายสามล  สมาคม 

                     นายกสมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีน       อุปนายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน 
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2. ขอมูลผูบรหิาร 
 2.1 ผูอํานวยการช่ือ  นายสุจินต  หลาคํา  วุฒิการศึกษาสงูสุด วทม.สถิตติประยุกต   
 วิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ  เบอรโทรศัพท 081 - 7184812 
 2.2 รองผูอํานวยการ (ที่ไดรบัแตงต้ัง) 3  คน 
        1) นายเรืองยศ  สุภาว  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา   วิทยฐานะ 
รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ   เบอรโทรศัพท   082 – 7565413 
         2)  นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรัญ  วุฒิการศึกษาสงูสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา   
วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ   เบอรโทรศัพท   081 – 5862727 
         3) นางธมณ  ชมภูวงษ  วุฒิการศึกษาสงูสุด  กศ.ม การบรหิารการศึกษา  
วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการ  เบอรโทรศัพท  083 - 5698993 
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3. ขอมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
3.1  ขาราชการครู/พนักงานครู 

ที่ ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุมสาระ 

การเรียนรู 
จํานวนคร้ังและ

ชั่วโมง 

          
ที่เขารับการ
พัฒนา/ป 

1 นาย สุจินต หลาคํา 52 27 ผอ.สถ./ผอ.เช่ียวชาญ 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สถิติประยุกต - 22/289 

2 นาย เรืองยศ สุภาว 50 27 
รองผอ.สถ./รองผอ.
ชํานาญการพิเศษ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา - 8/92 

3 นาง นริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ 49 25 
รองผอ.สถ./รองผอ.
ชํานาญการพิเศษ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา - 15/155 

4 นาง ธมณ ชมภูวงค 44 7 
รองผอ.สถ./รองผอ.

ชํานาญการ 
การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา - 6/78 

5 นาง อาลิตตา เหมเกียรติกุล 57 35 ครู/ครูเช่ียวชาญ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 8/92 

6 นาย กฤตชัย แปนโสม 56 28 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
8/92 

7 นางสาว อุทัยวรรณ วิเศษพงษ 52 28 ครู/ครูเช่ียวชาญ ครุศาตรบัณฑิต ภูมิศาสตร สังคมศึกษา 13/134 

8 นาง เสาวภา พรหมทา 54 27 ครู/ครูเช่ียวชาญ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

หลักสูตรและการสอน 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
15/148 

9 นาย โชคชัย สามสี 56 26 
ครู/ 

ครูชํานาญการพิเศษ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาชุมชน สังคมศึกษา 8/92 
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 ช่ือ-สกุล อายุ อายุ ตําแหนง/ วุฒิ วิชาเอก สอนกลุมสาระ 
จํานวนครั้ง
และช่ัวโมง 

     ราชการ วิทยฐานะ   การเรียนรู 
ที่เขารบัการ
พัฒนา/ป 

10 นาง ชิดชนก คาํทาสี 51 25 
ครู/ 

ครูชํานาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา ภาษาตางประเทศ 8/92 

11 นาง       อําพร สะดวก 49 25 ครู/ครูเช่ียวชาญ การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การงานอาชีพ 9/106 

12 นาย      วุฒิเกรียงไกร ใจแจง 49 23 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
8/92 

13 นางสาว สถาพร สุวรรณเสาร 51 23 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 10/113 

14 นาย ปรีดา คูณวงษ 43 18 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต เคมี 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
10/113 

15 นางสาว ชลธิดา เช้ือพรมธรรม 43 16 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
10/113 

16 นาย วัฒนะ สะดวก 48 26 ครู/ครูเช่ียวชาญ 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ครุศาสตรเกษตร การงานอาชีพ 12/127 

17 นาง ปนัดดา หลาคํา 46 23 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

หลักสูตรและการสอน
(วิทยาศาสตร) 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

10/113 

18 นาย ฐิติวิวัฒน เดชกุญชร 45 19 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ 10/113 

19 นาย สมภพ โคตพันธ 46 18 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต พละศึกษา 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
8/92 
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 ช่ือ-สกุล อายุ อายุ ตําแหนง/ วุฒิ วิชาเอก สอนกลุมสาระ 
จํานวนครั้ง
และช่ัวโมง 

     ราชการ วิทยฐานะ   การเรียนรู 
ที่เขารบัการ
พัฒนา/ป 

20 นาง อรชร โคตพันธ 48 24 ครู/ครูเช่ียวชาญ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร 10/113 

21 นางสาว แสงเดือน ธรรมวิเศษ 42 14 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 8/92 

22 นางสาว รจเรศ สิทธิไชยากุล 50 14 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร 8/92 

23 นางสาว พัชรินทร ใจเที่ยง 40 12 ครู/ครูชํานาญการ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
10/113 

24 นาย บรรจบ ลําดวน 48 12 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

การจัดการทั่วไป 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
10/106 

25 นางสาว จันจิรา จงรักษ 40 12 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
10/113 

26 นางสาว เพ็ญพิชญา ศรีนาค 36 12 ครู/ครูชํานาญการ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 9/106 

27 นาย         ประสบพร ชูช่ืน 43 14 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ การศึกษาบัณฑติ ภาษาไทย ภาษาไทย 7/78 

28 นางสาว อาริยา สํานักนิตย 38 9 คร ู ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร 9/106 
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ที่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ ตาํแหนง/ วุฒิ วิชาเอก สอนกลุมสาระ 
จํานวนครั้ง
และช่ัวโมง 

     ราชการ วิทยฐานะ   การเรียนรู 
ที่เขารับการ
พัฒนา/ป 

29 นางสาว จินตนา คงเสนะ 52 12 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ 9/106 

30 นาย สาริศฐ คาํทาสี 53 12 ครู/ครูชํานาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 8/92 

31 นาง ธนิกานต ไขแสง 38 10 ครูชํานาญการ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 10/113 

32 นาง ญาณิศา คูณวงษ 41 14 ครูชํานาญการ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร 8/92 

33 นาย ธานินทร บัวเข็ม 38 10 ครูชํานาญการ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา ภาษาจีน 11/120 

34 นาง นัชนาภรณ ชัยสารดํารงพัฒน 42 16 ครูชํานาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

หลักสูตรและการสอน 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
5/76 

35 นางสาว สุวรรณดี ลาคํา 37 12 ครู/ชํานาญการ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ 8/92 
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ที่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ ตาํแหนง/ วุฒิ วิชาเอก สอนกลุมสาระ 
จํานวนครั้งและ

ช่ัวโมง 

          ราชการ วิทยฐานะ     การเรียนรู 
ที่เขารับการพัฒนา/

ป 

36 นาง ปทมนันนท โททัสสะ 35 9 ครู/ครูชํานาญการ ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ภาษาญ่ีปุน 8/92 

37 นาย สมัย บัวหยาด 41 15 
ครู/ครูชํานาญการ

พิเศษ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา(ฟสิกส) 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

9/106 

38 นาง สุพรรณี สมเสนา 35 10 ครูชํานาญการ ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร 10/113 

39 นาง ธัญญาพร ทองมนต 42 18 
ครูชํานาญการ

พิเศษ 
ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 10/113 

40 นาย รณชัย ชัยสิทธ์ิ 31 8 คร ู ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ศิลปะ 9/106 

41 นาย วิเชียร ไชยโชติ 40 13 ครู/ครูชํานาญการ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา(เคมี)) 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
14/148 

42 นาง สุทิศา ไชยโชติ 38 15 ครู/ครูชํานาญการ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา(ฟสิกส) 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
12/127 

43 นางสาว วริยา พันวิสู 37 6 คร ู ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย 7/78 

44 นางสาว สุจิภา 
วงศ
วรรณา 

32 6 คร ู ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
10/113 

45 นาง ณิชาภัทร พิมสอน 40 12 
ครู/ครูชํานาญการ

พิเศษ 
ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 10/113 

46 นาย สมโภช พิมสอน 38 14 
ครู/ครูชํานาญการ

พิเศษ 
ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศิลปะ 14/148  
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ที่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ ตาํแหนง/ วุฒิ วิชาเอก สอนกลุมสาระ 
จํานวนครั้งและ

ช่ัวโมง 

          ราชการ วิทยฐานะ     การเรียนรู 
ที่เขารับการพัฒนา/

ป 

47 นาย ศุภชัย บุญทาทอง 36 10 
ครู/ครูชํานาญการ 

พิเศษ 
การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ศิลปะ 8/92 

48 นางสาว     วรางคณา พุฒพันธ 41 11 ครู/ครูชํานาญการ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ 9/106 

49 นาง จุฑารัตน ทองตีฆา 34 7 ครู/ครูชํานาญการ ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 10/113 

50 นางสาว ทัศนีพร แสนสุข 45 5 คร ู ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 8/92 

51 นาย เอกอรุณ ประอาง 31 3 คร ู การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษาฯ 10/113 

52 นาง กฤตยา เลิศศร ี 43 9 ครู/ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ภาษาตางประเทศ 10/113 

53 นาง พรรณา ใสกระจาง 37 10 ครู/ครูชํานาญการ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
12/127 

54 นาย ธีรพล โททัสสะ 34 7 ครู/ครูชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ 9/106 

57 นาง เพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ 31 7 คร ู ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรศึกษา

(ชีววิทยา) 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
10/113 

58 นาง วรพรรณ โพธ์ิคง 45 22 ครู/ชํานาญการ การศึกษามหาบัณฑิต 
การมัธยมศึกษา(สาขาการ

สอนคณิตศาสตร) 
คณิตศาสตร 8/92 

59 นางสาว     บัวลิน พันธแกน 31 7 คร ู ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ภาษาตางประเทศ 11/125 
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ที่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ ตาํแหนง/ วุฒิ วิชาเอก สอนกลุมสาระ 
จํานวนครั้งและ

ช่ัวโมง 

          ราชการ วิทยฐานะ     การเรียนรู 
ที่เขารับการพัฒนา/

ป 

60 นาย วิระชน สีดํา 33 7 คร ู ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร 11/127 

61 นาย สุขสวัสดิ์ คําผาง 35 8 คร ู ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศิลปะ 8/92 

62 นาง ปาลีรัตน สายมณีวงศ 40 8 คร ู ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
สังคมคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
8/92 

63 นางสาว ลัดดา อายุวงศ 38 7 คร ู
ครุศาตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต 
ไฟฟา 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3/28 

 
3.2  พนักงานจาง(ปฏิบัติหนาที่สอน) 
       

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล อายุ ประสบการณ วุฒิ วิชาเอก สอนกลุมสาระ จางดวยเงิน 
      การสอน(ป)     การเรียนรู   

ครูอัตราจาง(อบจ. จัดสรร)   

1 นางสาวธันยาพร สังขแกว 27 2 ครุศาตรบัณฑิต ดนตร ี ศิลปะ อบจ.ศรีสะเกษ 

ครูชาวตางชาติ  

1 Mr. Ayuk  Alfred Ojong 43 2 ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ โรงเรียน 

2 Ms. Bokome Relindise Etinge 28 1 ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ โรงเรียน 
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3.3  พนักงานจาง(สนับสนุนการสอน) 
 

ที่ ช่ือ  -  ช่ือสกุล อายุ ตาํแหนง วุฒิ สาขา 
ปฎิบัติ
หนาที่ 

จางดวยเงิน 

พนักงานจางตามภารกิจ 

1 นางมัณฑนา  จันทเสน 37 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บริหารธุรกิจ-

การบัญชี 
เจาหนาที่
การเงิน 

อบจ.ศรีสะเกษ 

2 นางสาวนภัสกรณ  ธัญนพศตนันท 39 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 
เจาหนาที่
ธุรการ 

อบจ.ศรีสะเกษ 

3 นางสาวจารุวรรณ   นาหอม 37 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี 
เจาหนาที่

พัสดุ 
อบจ.ศรีสะเกษ 

4 นายสมนึก   รักสุด 57 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

ม.6 - 
นักการ
ภารโรง 

อบจ.ศรีสะเกษ 

5 นายสายฟา   ชูคํา 43 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

ม.6 - 
นักการ
ภารโรง 

อบจ.ศรีสะเกษ 

ลูกจางช่ัวคราว 

1 นายกรุงศรี  สาระสี 43 นักการภารโรง ม.6 - 
นักการ
ภารโรง 

โรงเรียน 

2 นางคณาคํา     กลําเงิน 40 แมบาน ม.6 - แมบาน โรงเรียน 
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3.4 สรุปจํานวนบุคลากร      

  จํานวนบุคลากร(คน) 

ประเภท/ตําแหนง ตํ่ากวา ปริญญาตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก รวม 
  ปริญญาตร ี         

1.  ผูบริหารสถานศึกษา           

    -   ผูอํานวยการ  -  - 1  - 1 
    -   รองผูอํานวยการ  -  - 3  - 3 

รวม  -  -  3  - 4 

2.  ครูผูสอน           
   -   ขาราชการครู  - 16 42  1 59 

   -   ครูจางตามภารกจิ  - 1 -  - 1 
   -   ครูอัตราจาง(ชาวตางชาติ)  - 2  -  - 2 
   -   วิทยากรพิเศษ  - - -  - - 

รวม  - 19 42  1 62 

3.  บุคลากรสนับสนุนการสอน           
   -   พนักงานจางตามภารกิจ(สนับสนุน      
การสอน)  - 3  -  - 3 
   -   พนักงานจางตามภารกิจ(นักการภารโรง)  - 2  -  - 2 
   -   พนักงานจางทั่วไป 2  -  -  - 2 
   -   ลูกจางประจํา  -  -  -  -  - 
   -    อื่น ๆ   (ระบุ)  -  -  -  -  - 

รวม  2  5  -  - 7 
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1

แ ผ น ภู มิแ สด ง ร้อยละข อง วุ ฒิ การ ศึ ก ษ า สูง สุด ข อง บุ คล ากร

ชุดขอ้มลู 1

3

62

6

แ ผ น ภู มิแ สด ง ร้อยละข อ ง ข อง บุ คลาก ร จําแ น ก ตา มป ระเ ภ ท ตําแ ห น่ ง

ชุดขอ้มลู 1
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3.5 จํานวนครูแยกตามกลุมสาระการเรียนรู 
 ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   จํานวน  8  คน คิดเปนรอยละ 13.56 
 ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   จํานวน  7  คน คิดเปนรอยละ 11.87 
 ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  14 คน คิดเปนรอยละ 23.73 
 ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    จํานวน   9 คน   คิดเปนรอยละ 15.25 
 ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  จํานวน  4   คน คิดเปนรอยละ 6.78 
 ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    จํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 6.78 
 ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ   จํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 6.78 
 ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  จํานวน  9  คน คิดเปนรอยละ 15.25 
 ครูกิจกรรมพฒันาผูเรียน    จํานวน 59  คน คิดเปนรอยละ 100 
 รวมครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู   จํานวน  59 คน 
 จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    จํานวน 59 คน  คิดเปนรอยละ 100 
 จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด    จํานวน 59 คน  คิดเปนรอยละ 100 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยช่ัวโมง : สัปดาห  เทากับ  20  ช่ัวโมง : สัปดาห  
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4. ขอมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 
4.1 จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทัง้สิ้น  977  คน จําแนกตามระดับช้ันที่เปดสอน  

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
จํานวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ตอหอง 

ม.1 7 87 90 177 25.29 

ม.2 6 74 111 185 30.83 

ม.3 6 73 127 200 33.33 

รวมม.ตน 19 234 328 562 29.58 

ม.4 6 40 97 137 22.83 

ม.5 5 43 92 135 27.00 

ม.6 5 56 87 143 28.60 

รวมม.ปลาย 16 139 276 415 25.94 

รวมท้ังสิ้น 35 373 604 977 27.91 

 
จํานวนเด็กพเิศษในโรงเรียน  จํานวน.............-.................คน 
อัตราสวนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  =   20 : 1   เปนไปตามเกณฑ  ไมเปนไปตามเกณฑ 
    4.2 จํานวนนักเรียน 3 ปยอนหลงั ปการศึกษา  2561 - 2563 

ระดับชั้นเรียน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

ม.1 217 188 177 

ม.2 180 203 185 

ม.3 179 179 200 

รวมม.ตน 576 570 562 

ม.4 169 148 137 

ม.5 162 143 135 

ม.6 155 145 143 

รวมม.ปลาย 486 436 415 

รวมท้ังสิ้น 1,062 1,006 977 
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5.ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
    5.1 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูแยกเปนระดับช้ัน ปการศึกษา  2563 

กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชา 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  ภาคเรียนที่ 1 จํานวนนร. 
ที่มีผล 

การเรียน 
เฉล่ียระดับ  
3 ข้ึนไป 

รอยละ
ของ

นักเรียนที่
ไดระดับ 
3 ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรุ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
1. ภาษาไทย 174 1 0 2 20 59 55 20 17 92 52.87 

2. คณิตศาสตร 174 0 2 3 14 35 41 32 47 120 68.96 

3. วิทยาศาสตร 174 1 16 19 36 31 26 25 20 71 40.80 

4. สังคมศึกษา ฯ 174 0 1 6 28 16 32 36 55 123 70.69 

5. ประวัติศาสตร 174 0 2 8 39 39 41 18 27 86 49.42 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 174 0 1 8 47 22 32 29 35 96 55.17 

7. ศิลปะ 174 0 0 0 15 7 9 8 135 152 87.35 

8. การงานอาชีพ ฯ 174 0 0 1 12 69 62 23 7 92 52.87 

9. ภาษาตางประเทศ 174 0 2 5 30 44 26 16 51 93 53.45 

รวม 1,566 2 24 52 241 322 324 207 394 925 59.06 

รอยละ 100 0.13 1.53 3.32 15.39 20.56 20.69 13.22 25.16   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

1. ภาษาไทย 180 1 14 7 15 20 23 25 75 123 68.33 

2. คณิตศาสตร 180 0 6 13 37 32 38 26 28 92 51.11 

3. วิทยาศาสตร 180 0 16 5 13 38 47 32 29 108 60.00 

4. สังคมศึกษา ฯ 180 1 7 10 32 28 29 30 43 102 56.67 

5. ประวัติศาสตร 180 0 1 33 37 25 17 14 53 84 46.67 

6. สุขศึกษาฯ 180 0 0 1 24 21 42 20 72 134 74.44 

7. ศิลปะ 180 0 0 1 13 51 56 27 32 115 63.89 

8. การงานอาชีพ ฯ 180 0 3 11 25 24 37 23 57 117 65.00 

9. ภาษาตางประเทศ 180 0 0 27 55 24 28 16 30 74 41.11 

รวม 1,620 2 47 108 251 263 317 213 419 949 58.58 
รอยละ 100 0.12 2.90 6.67 15.49 16.23 19.57 13.15 25.86   
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กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 
นักเรียน 
ท่ีไดผล 

การเรียน 
เฉลี่ยระดับ  
3 ขึ้นไป 

รอยละ
ของ

นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน
ท่ีเขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรุ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
1. ภาษาไทย 169 0 36 8 18 14 14 16 63 93 55.03 

2. คณิตศาสตร 169 0 7 13 36 38 36 23 16 75 44.38 

3. วิทยาศาสตร 169 0 0 6 33 36 43 26 25 94 55.62 

4. สังคมศึกษา ฯ 169 0 10 14 24 15 42 28 36 106 62.72 

5. ประวัติศาสตร 169 0 2 17 40 50 31 18 11 60 35.50 

6. สุขศึกษาฯ 169 0 0 0 1 25 38 34 71 143 84.61 

7. ศิลปะ 169 0 1 5 4 5 27 37 90 154 91.12 

8. การงานอาชีพ ฯ 169 0 0 0 1 1 5 35 127 167 98.82 

9. ภาษาตางประเทศ 169 0 7 11 24 25 34 29 39 102 60.35 

รวม 1,521 0 63 74 181 209 270 246 478 994 65.35 

รอยละ 100 0 4.14 4.86 11.90 13.74 17.75 16.17 31.43   
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กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ภาคเรียนท่ี 2 
จํานวนนร. 
ผลการเรียน 
เฉลี่ยระดับ 
3 ขึ้นไป 

รอยละ
ของ

นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน
ท่ีเขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
1. ภาษาไทย 182 2 15 6 24 36 51 36 12 99 54.39 

2. คณิตศาสตร 182 4 25 13 22 26 44 23 25 92 50.55 

3. วิทยาศาสตร 182 3 32 35 29 13 30 24 16 70 38.46 

4. สังคมศึกษา ฯ 182 4 28 18 18 26 34 27 27 88 48.35 

5. ประวัติศาสตร 182 3 7 26 27 43 25 17 34 76 41.76 

6. สุขศึกษาฯ 182 1 3 25 46 23 33 23 28 84 46.15 

7. ศิลปะ 182 2 0 7 56 43 47 18 9 74 40.66 

8. การงานอาชีพ ฯ 182 2 10 16 36 35 29 20 34 83 45.60 

9. ภาษาตางประเทศ 182 0 17 21 46 22 28 15 33 76 41.76 

รวม 1,638 21 137 167 304 267 321 203 218 742 45.30 

รอยละ 100 1.28 8.36 10.19 18.56 16.30 19.60 12.39 13.31   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  
1. ภาษาไทย 203 3 25 18 15 23 29 28 62 119 58.62 

2. คณิตศาสตร 203 0 28 16 13 33 35 44 34 113 55.66 

3. วิทยาศาสตร 203 0 23 13 15 40 74 21 17 112 55.17 

4. สังคมศึกษา ฯ 203 0 8 19 6 19 50 52 49 151 74.38 

5. ประวัติศาสตร 203 0 13 26 16 27 43 48 30 121 59.60 

6. สุขศึกษาฯ 203 0 23 13 38 38 41 28 22 91 44.83 

7. ศิลปะ 203 2 22 25 14 9 22 41 68 131 64.53 

8. การงานอาชีพ ฯ 203 0 23 8 27 12 34 15 84 133 65.52 

9. 
ภาษาตางประเทศ 

203 
0 22 32 31 39 32 13 34 79 

38.92 

รวม 1827 
 

5 187 170 175 240 360 290 400 
1050 

 
57.47 

 

รอยละ   0.27 10.24 9.30 9.58 13.14 19.70 15.87 21.89   
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กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ภาคเรียนท่ี 2 จํานน 
นักเรียน 
ท่ีไดผล 

การเรียน 
เฉลี่ย
ระดับ  

3 ขึ้นไป 

รอยละ
ของ

นักเรีย
นท่ีได
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จํานวน
นักเรียน
ท่ีเขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
1. ภาษาไทย 170 2 25 32 23 19 17 15 37 69 40.59 

2. คณิตศาสตร 170 1 28 34 36 22 15 15 19 49 28.82 

3. วิทยาศาสตร 170 0 0 7 32 58 42 18 13 73 42.94 

4. สังคมศึกษา ฯ 170 0 3 4 9 12 27 43 72 142 83.53 

5. ประวัติศาสตร 170 0 2 30 20 16 23 38 41 102 60.00 

6. สุขศึกษาฯ 170 0 0 2 0 2 7 18 141 166 97.65 

7. ศิลปะ 170 0 1 1 12 9 31 37 79 147 86.47 

8. การงานอาชีพ ฯ 170 0 0 0 2 1 1 37 129 167 98.23 

9. ภาษาตางประเทศ 170 0 3 7 14 35 42 28 41 111 65.29 

รวม 1,530 3 62 117 148 174 205 249 572 1026 67.06 

รอยละ 100 0.20 4.05 7.65 9.67 11.37 13.40 16.27 37.38   
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กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปลาย  ภาคเรียนท่ี 1 จาํนวน 
นักเรียน 
ที่ไดผล 

การเรียน 
เฉล่ียระดับ  
3 ข้ึนไป 

รอยละ
ของ

นักเรียนที่
ไดระดับ 
3 ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียนที่
เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
1. ภาษาไทย 127 0 2 4 27 13 47 22 12 81 63.78 

2. คณิตศาสตร 127 0 1 1 26 35 34 18 12 64 50.39 

3. วิทยาศาสตร            

    3.1 ฟสิกส 63 0 4 5 7 13 13 16 5 34 53.97 

    3.2 เคมี 63 0 2 5 8 19 16 5 8 29 46.03 

    3.3 ชีววิทยา 63 0 0 0 3 13 16 14 17 47 74.60 

4. สังคมศึกษา ฯ 127 0 3 0 4 9 15 12 84 111 87.40 

5. ประวัติศาสตร 127 0 1 2 5 30 46 30 13 89 70.08 

6. สุขศึกษาพลศึกษา 127 2 22 4 14 25 17 18 25 60 47.24 

7. ศิลปะ 127 0 0 0 0 0 13 25 89 127 100 

8. การงานอาชีพ ฯ -           

9. ภาษาตางประเทศ 127 0 32 28 19 8 17 9 14 40 31.50 

รวม 1078 2 67 49 113 165 234 169 279 682 62.50 

รอยละ 100 0.19 6.22 4.55 10.48 15.31 21.71 15.68 25.88   
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กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปลาย  ภาคเรียนท่ี 1 จาํนวน 
นักเรียน 
ที่ไดผล 

การเรียน 
เฉล่ียระดับ  
3 ข้ึนไป 

รอยละ
ของ

นักเรียนที่
ไดระดับ 
3 ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียนที่
เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  
1. ภาษาไทย 132 1 0 0 8 14 24 28 57 109 82.58 

2. คณิตศาสตร 132 0 16 23 26 16 16 14 21 51 38.64 

3. วิทยาศาสตร            

    3.1 ฟสิกส 68 2 10 6 15 6 6 13 10 29 42.65 

    3.2 เคมี 68 0 1 11 20 17 7 7 5 19 27.94 

    3.3 ชีววิทยา 68 4 4 5 15 15 9 10 6 25 36.76 

4. สังคมศึกษา ฯ 132 0 0 7 5 16 35 33 36 104 78.79 

5. ประวัติศาสตร 132 1 9 5 10 35 29 24 19 72 54.55 

6. สุขศึกษาพลศึกษา 132 0 0 0 2 11 18 31 70 119 90.15 

7. ศิลปะ 132 1 0 0 0 0 15 5 111 131 99.24 

8. การงานอาชีพ ฯ -           

9. ภาษาตางประเทศ 132 0 0 7 10 31 33 22 29 84 63.64 

รวม 1128 9 40 64 111 161 192 187 364 743 61.49 

รอยละ 100 0.80 3.55 5.67 9.84 14.27 17.02 16.58 32.27   
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กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปลาย  ภาคเรียนท่ี 1 จาํนวน 
นักเรียน 
ที่ไดผล 

การเรียน 
เฉล่ียระดับ  
3 ข้ึนไป 

รอยละ
ของ

นักเรียนที่
ไดระดับ 
3 ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียนที่
เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
1. ภาษาไทย 137 0 0 0 1 1 17 14 104 135 98.54 

2. คณิตศาสตร 137 4 11 11 22 16 21 18 34 73 53.28 

3. วิทยาศาสตร            

    3.1 ฟสิกส 102 4 2 9 22 32 11 17 5 33 32.35 

    3.2 เคมี 102 0 0 0 6 7 29 30 30 89 87.25 

    3.3 ชีววิทยา 102 2 8 15 17 19 19 8 14 41 40.20 

4. สังคมศึกษา ฯ 137 0 0 1 7 21 38 39 31 108 78.83 

5. ประวัติศาสตร -           

6. สุขศึกษาพลศึกษา 137 0 1 0 3 2 14 40 77 131 95.62 

7. ศิลปะ 137 1 0 0 4 15 20 30 67 117 85.40 

8. การงานอาชีพ ฯ 137 0 0 0 3 8 51 37 38 126 91.97 

9. ภาษาตางประเทศ 137 2 2 13 25 33 52 6 4 62 45.26 

รวม 1265 13 24 49 110 154 272 239 404 915 70.87 

รอยละ 100 1.03 1.90 3.87 8.70 12.17 21.50 18.89 31.94   
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กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปลาย  ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 
นักเรียน 
ที่ไดผล 

การเรียน 
เฉล่ียระดับ  
3 ข้ึนไป 

รอยละ
ของ

นักเรียนที่
ไดระดับ 
3 ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียนที่
เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
1. ภาษาไทย 146 0 5 9 18 26 33 39 16 88 60.27 

2. คณิตศาสตร 146 0 0 2 19 53 43 16 13 72 49.32 

3. วิทยาศาสตร            

    3.1 ฟสิกส 84 0 4 1 17 24 24 10 4 38 45.24 

    3.2 เคมี 84 0 0 15 13 26 28 1 1 30 35.71 

    3.3 ชีววิทยา 84 0 0 11 20 12 15 11 15 41 48.81 

4. สังคมศึกษา ฯ 146 0 2 2 2 15 14 12 99 125 85.62 

5. ประวัติศาสตร 146 0 4 7 25 8 40 22 40 102 69.86 

6. สุขศึกษาพลศึกษา 146 26 0 0 0 0 16 24 80 120 82.19 

7. ศิลปะ 146 0 0 2 2 9 16 39 78 133 91.10 

8. การงานอาชีพ ฯ -           

9. ภาษาตางประเทศ 146 0 23 10 36 22 19 21 15 55 37.67 

รวม 1274 26 38 59 152 195 248 195 361 804 60.58 

รอยละ 100 2.04 2.98 4.63 11.93 15.31 19.47 15.31 28.34   
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กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปลาย  ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 
นักเรียน 
ที่ไดผล 

การเรียน 
เฉล่ียระดับ  
3 ข้ึนไป 

รอยละ
ของ

นักเรียนที่
ไดระดับ 
3 ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียนที่
เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  
1. ภาษาไทย 130 0 0 0 2 14 14 23 77 114 87.69 

2. คณิตศาสตร 130 0 28 9 15 13 13 17 35 65 50.00 

3. วิทยาศาสตร            

    3.1 ฟสิกส 66 0 3 7 8 11 7 8 22 37 56.06 

    3.2 เคมี 66 0 0 0 8 8 13 19 18 50 75.76 

    3.3 ชีววิทยา 66 2 10 8 7 5 12 11 11 34 51.56 

4. สังคมศึกษา ฯ 130 0 0 8 7 21 38 31 25 94 72.31 

5. ประวัติศาสตร 130 0 3 9 10 6 10 13 79 102 78.46 

6. สุขศึกษาพลศึกษา 130 0 0 0 4 2 12 20 92 124 95.38 

7. ศิลปะ 130 0 0 0 0 0 0 0 130 130 100 

8. การงานอาชีพ ฯ            

9. ภาษาตางประเทศ 130 0 0 1 14 40 20 19 36 75 57.69 

รวม 1108 0.18 3.97 3.79 6.77 10.83 12.55 14.53 47.38 74.46 65.43 

รอยละ 100 0.18 3.97 3.79 6.77 10.83 12.55 14.53 47.38   
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กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชา 

ช้ันมัธยมศึกษาปลาย  ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 
นักเรียน 
ท่ีไดผล 

การเรียน 
เฉล่ียระดับ  
3 ข้ึนไป 

รอยละของ
นักเรียนท่ีได
ระดับ 3 ข้ึน

ไป 

จํานวน
นักเรียนที่
เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
1. ภาษาไทย 137 0 0 0 3 16 4 8 106 118 86.13 
2. คณิตศาสตร 137 1 10 12 14 19 22 22 37 81 59.12 
3. วิทยาศาสตร            
    3.1 ฟสิกส 102 0 5 8 22 30 24 4 8 36 35.29 
    3.2 เคมี 102 1 0 2 29 17 19 10 24 53 51.96 
    3.3 ชีววิทยา 102 0 17 16 25 13 15 6 9 30 29.41 
4. สังคมศึกษา ฯ 137 1 0 1 17 17 30 29 42 101 73.72 
5. ประวัติศาสตร -           
6. สุขศึกษาพลศึกษา 137 0 0 0 0 0 2 14 120 136 99.27 
7. ศิลปะ 137 1 0 0 0 0 0 1 135 136 99.27 
8. การงานอาชีพ ฯ 137 1 0 0 2 27 52 23 32 107 78.10 
9. ภาษาตางประเทศ 137 1 8 10 26 32 36 15 9 60 43.80 

รวม 1265 6 40 49 138 171 204 132 522 858 65.60 
รอยละ 100 0.47 3.16 3.87 10.91 13.52 16.13 10.43 41.26   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 44 
 

   5.2 ผลพัฒนาการนักเรียนระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2563 

กลุมสาระการเรียนรู 

รอยละของนักเรียนท่ีไดผลการเรียนระดับดี
(3)ขึ้นไป 

ภาคเรียนท่ี 1 

รอยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุมสาระ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1. ภาษาไทย 52.87 68.33 55.03 63.78 82.58 98.54 70.19 

2. คณิตศาสตร 68.96 51.11 44.38 50.39 38.64 53.28 51.13 

3.วิทยาศาสตร 40.80 60.00 55.62 - - - 52.14 

3.1 ฟสิกส - - - 53.97 42.65 32.35 42.99 

3.1 เคม ี - - - 46.03 27.94 87.25 53.74 

3.2 ชีววิทยา - - - 74.60 36.76 40.20 50.52 

4 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

70.69 56.67 62.72 87.40 78.79 78.83 
72.52 

ประวัติศาสตร 49.42 46.67 35.50 70.08 54.55 - 51.24 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 55.17 74.44 84.61 47.24 90.15 95.62 74.54 

6 ศิลปะ 87.35 63.89 91.12 100 99.24 85.40 87.83 

7 การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 

52.87 65.00 98.82 
- - 91.97 77.17 

 

8 ภาษาตางประเทศ 53.45 41.11 60.35 31.50 63.64 45.26 49.22 

รอยละเฉลีย่ของระดับชั้น 59.06 58.58 65.35 62.50 61.49 70.87 66.65 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

คาเฉล่ียระดับช้ัน 59.06 58.58 65.35 62.5 61.49 70.87

59.06 58.58

65.35
62.5 61.49

70.87

0

10

20

30

40

50

60

70

80

กราฟแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ3 ข้ีนไป ประจําปการศึกษา 1/2563

คาเฉล่ียระดับช้ัน
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กลุมสาระการเรียนรู 

รอยละของนักเรียนท่ีไดผลการเรียนระดับดี
(3)ขึ้นไป 

ภาคเรียนท่ี 2 

รอยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุมสาระ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1. ภาษาไทย 65.70 54.39 40.59 60.27 87.69 86.13 65.80 

2. คณิตศาสตร 56.39 50.55 28.82 49.32 50.00 59.12 49.03 

3.วิทยาศาสตร        

 3.1 ฟสิกส - - - 45.24 56.06 35.29 45.53 

     3.2 เคมี - - - 35.71 75.76 51.96 54.48 

     3.3 ชีววิทยา - - - 48.81 51.52 29.41 43.25 

     3.5 วิทยาศาสตร 30.23 38.46 42.94 - - - 37.21 

3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.19 48.35 83.53 85.62 72.31 73.72 67.95 

ประวัติศาสตร 45.35 41.76 60.00 69.86 78.46 - 50.09 

4 สุขศึกษาและพลศึกษา 26.16 46.15 97.65 82.19 95.38 99.27 74.47 

5 ศิลปะ 95.93 40.66 86.47 91.10 100 99.27 85.57 

6 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 93.02 45.60 98.23 - - 78.10 78.74 

7 ภาษาตางประเทศ 61.63 41.76 65.29 37.67 57.69 43.80 51.31 

รอยละเฉลีย่ของระดับชั้น 57.62 45.30 67.06 60.58 65.90 65.61 58.62 
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6. ขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
 6.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2563 
 6.1.1 คะแนนเฉลี่ยรอยละจําแนกตามระดับ  

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 52.01 22.79 28.32 31.32 
ระดับจังหวัด 51.84 22.17 28.38 30.37 
ระดับสังกัด (ร.ร.สงักัด อปท.) 50.38 22.03 27.99 30.72 
ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ระดบัโรงเรยีน 52.01 22.79 28.32 31.32
ระดบัจังหวดั 51.84 22.17 28.38 30.37
ระดบัสงักดั 50.38 22.03 27.99 30.72
ระดบัประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563
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6.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ระหวางปการศึกษา 2562-2563 

รายวิชา/ปการศึกษา ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
รอยละของผลตาง
ระหวางปการศึกษา 

ภาษาไทย 53.07 52.01 -1.06 
คณิตศาสตร 22.90 22.79 -0.11 
วิทยาศาสตร 28.74 28.32 -0.42 
ภาษาอังกฤษ 28.55 31.32 -2.77 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา2562 53.07 22.9 28.74 28.55
ปีการศึกษา2563 52.01 22.79 28.32 31.32
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ปีการศึกษา2562

ปีการศึกษา2563
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2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2563 
 6.2.1 คะแนนเฉลี่ยรอยละจําแนกตามระดับ  
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 36.83 18.57 27.83 33.78 23.06 
ระดับจังหวัด 42.10 21.99 30.33 35.29 25.44 
ระดับสังกัด (ร.ร.สงักัด อปท.) 38.79 20.86 28.94 33.54 24.49 
ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน 36.83 18.57 27.83 33.78 23.06

ระดับจังหวัด 42.1 21.99 30.33 35.29 25.44

ระดับสังกัด 38.79 20.86 28.94 33.54 24.49

ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

กราฟแสดงคะแนนเฉล่ียรอยละจําแนกตามระดับ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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6.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ระหวางปการศึกษา 2562-2563 

รายวิชา/ปการศึกษา 
 

ปการศึกษา 2562 
 

ปการศึกษา 2563 
รอยละของผลตาง
ระหวางปการศึกษา 

ภาษาไทย 37.36 36.83 -0.53 
คณิตศาสตร 19.60 18.57 -1.03 
วิทยาศาสตร 28.31 27.83 -0.48 

สังคมฯ 34.27 33.78 -0.49 
ภาษาอังกฤษ 23.06 23.06 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ปการศึกษา2562 37.36 19.6 28.31 34.27 23.06

ปการศึกษา2563 36.83 18.57 27.83 33.78 23.06
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
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7. ขอมูลนักเรียนดานอื่นๆ 

ท่ี รายการ 
จํานวน
(คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

1. จํานวนนักเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑรวมทั้ง
รูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย 

825 84.44 

2. จํานวนนักเรียนที่ปลอดจากปญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา เชน สุรา 
บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล เกม ฯลฯ 

879 89.97 

3. จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย/เรียนรวม - - 
4. จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 12 1.22 
5. จํานวนนักเรียนที่มีปญญาเลิศ - - 
6. จํานวนนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 51 5.22 
7. จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปการศึกษาปจจุบัน) 7 0.71 
8. จํานวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 15 1.54 
9. จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําช้ัน - - 
10. จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร    

 มัธยมศึกษาตอนตน 168 94.28 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 130 94.89 

11. จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณศิลป กีฬา
และนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

977 100 

12 จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม ผูปกครอง 925 94.68 
13. จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 950 97.24 
14. จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอก

โรงเรียน 
977 100 

15. จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและบันทึกการสืบคนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 

915 93.65 

16. จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการสื่อสารตามที่กําหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

889 90.99 

17. จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

911 93.24 

18. จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถดานการแกปญหา
ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

923 94.47 

ท่ี รายการ 
จํานวน
(คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

19. จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถดานการใชทักษะชีวิต 
ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

977 100 

20. จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถดานการใชเทคโนโลยี 
ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

977 100 
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8. ขอมูลอาคารสถานท่ี  

ท่ี รายการ จํานวน 
1 อาคารเรียน 5    หลัง 
2 อาคารประกอบ  2   หลัง 
3 หองนํ้า/หองสวม  5   หลัง 
4 สนามกีฬา 6    สนาม 
5 หอประชุม 2    หลัง 

 
9. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

9.1 อําเภอไพรบึงเปนอําเภอหน่ึงในจังหวัดศรีสะเกษ สภาพที่ต้ังของอําเภอ ต้ังอยูตอนใตของจังหวัดศรีสะ
เกษ ต้ังอยูหางจากจังหวัดศรีสะเกษเปนระยะทาง 42 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต มีถนนลาดยางตลอด
ระยะทาง จํานวนประชากร 47,893 คน โดยแยกเปนชาย 23,862 คน หญิง 24,031 คน ประชาชนสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ  มีภาษาถ่ินและมีวัฒนธรรมตางกับอําเภออื่นคือ มีกลุมชนถึง 4 กลุม คือ เขมร สวย ลาว 
และ เยอ โดยมีกลุมชนสวนใหญเปนเขมร ภาษาที่ใชติดตอกันคือภาษาไทยกลางและภาษาถ่ินตามกลุมชน 

9.2 ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (ทํานา)  สินคาที่ข้ึนช่ือคือ ไขเค็ม ผาไหมบานปราสาทเยอ รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป 
8,000 บาท 

9.3 โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
  โอกาส  มีหนวยงานทางการศึกษาที่อยูใกลประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 4 โรงเรียน

คือ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม โรงเรียนกุญชรศิรวิทย โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 
(สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน) โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสจํานวน 39 โรงเรียน และศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอไพรบึง (กศน.ไพรบึง) 1 แหง 

 ขอจํากัด โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมอยูในเขตโรงเรียนที่อยูบริเวณใกลเคียงกันจํานวนมากจึงทําใหมี
จํานวนนักเรียนไมมากนัก และนักเรียนที่มาเรียนสวนใหญผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางและนักเรียน
ที่มาเรียนระดับความรูความสามารถสวนใหญอยูในระดับพอใชนักเรียนที่เรียนอยูในระดับดีสวนใหญจะเขา
ไปเรียนในตัวจังหวัด 
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10. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
       โรงเรียน ไพรบึงวิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุงพุทธศักราช  2556 โดยโรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรยีนรูและเวลา
เรียน ดังแสดงในตารางดังน้ี 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนชั่วโมง/ ภาคเรียน* 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 60 60 60 40 40 40 
คณิตศาสตร 100 100 100 100 100 100 
วิทยาศาสตร 100 100 100    
- ฟสิกส    60 60 60 
- เคม ี    60 60 60 
- ชีววิทยา    60 60 60 
- วิทยาศาสตรกายภาพ    60 60 40 
- เทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
สังคมศึกษา 60 60 60 40 40 40 
- ประวัติศาสตร 20 20 20 20 20  
- หนาที่พลเมือง 20 20 20   20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 20 20 20 
ศิลปะ 40 40 40 20 20 20 
การงานอาชีพ 20 20 20   20 
ภาษาตางประเทศ 80 80 80 80 80 80 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 60 60 60 60 60 

รวมชั่วโมง 660 660 660 660 660 660 
 

  จํานวนช่ัวโมงที่จัดใหกับนักเรยีน เรียนทัง้ป เทากับ 1,320 ช่ัวโมง 

  แผนการเรียน/ จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่โรงเรียนเนนเปนพเิศษ ไดแก  

หมายเหตุ : *การจัดโครงสรางรายวิชา ใหใชรูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
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11. ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากร สื่ออุปกรณ  แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน   
      11.1   ขอมูลเก่ียวกับอาคารสถานท่ี 
                11.1.1 เน้ือที ่  229  ไร/ตารางวา 
                11.1.2 พื้นที่ปลูกสรางอาคาร   20   ไร/ตารางวา 
                11.1.3 พื้นที่สนาม/นันทนาการ 80  ไร/ตารางวา 
                11.1.4 จํานวนอาคารเรียนถาวร  รวม   5   หลัง 
                11.1.5 จํานวนอาคารเรียนช่ัวคราว  รวม   2   หลัง 
                  11.1.6 จํานวนสนามกีฬา 7  สนาม ไดแก  ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล  ตะกรอ สนามฟุตซอล 
                11.1.7 จํานวนหองเรียนทั้งหมด   46   หอง 
                11.1.8 จํานวนหองประกอบ 

1) หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  4   หอง   เฉลี่ยคิดเปน   64    ตารางเมตร 
2) หองคอมพิวเตอร   3    หอง  เฉลี่ยคิดเปน   48    ตารางเมตร 
3) หองดนตรี-นาฏศิลป   3   หอง   เฉลี่ยคิดเปน  48   ตารางเมตร 
4) หองปฏิบัติการทางภาษา   1   หอง เฉลี่ยคิดเปน   32   ตารางเมตร 
5) หองกจิกรรมอื่นๆ  1   หอง  เฉลี่ยคิดเปน   48   ตารางเมตร 
6)  หองพยาบาล   1   หอง  เฉลี่ยคิดเปน  32   ตารางเมตร 
7)  หองสมุด   1   หอง  เฉลี่ยคิดเปน  80  ตารางเมตร 

      11.2  ขอมูลเก่ียวกับสื่อ  อุปกรณ  เคร่ืองอํานวยความสะดวก 
    11.2.1  เครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด  จํานวน  130  เครื่อง ใชเพื่อการเรียนการสอนจํานวน 115  เครื่อง     
ใชในงานบริหาร  จํานวน 15  เครื่อง   เลน internet ได  จํานวน  130  เครื่อง    
    11.2.2  เครื่องถายเอกสาร     จํานวน     3    เครื่อง 
    11.2.3  เครื่องเลนวิดีโอ/ซีดี  จํานวน   1   เครื่อง 
    11.2.4  เครื่องโทรสาร   จํานวน   1    เครื่อง 
    11.2.5  โทรทัศน   จํานวน  10   เครื่อง 
    11.2.6   เครื่องพริ้นเตอร   จํานวน 10  เครื่อง 
     11.3  ขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญาและแหลงเรียนรู 
    11.3.1   จํานวนหนังสือในหองสมุด  9,873  เลม 
             11.3.2   หนังสือในหองสมุดสืบคนดวยระบบโปรแกรมหองสมุด.PLS 3 
             11.3.3   มีแหลงขอมูลที่สบืคนทาง internet ในหองเรียน  จํานวน  115  เครื่อง  หองสมุด 
 จํานวน  30  เครื่อง  รวมทั้งหมด  145   เครื่อง  คิดสัดสวนจํานวนนักเรียน :  เครื่อง =  10.41 :  1 
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  11.3.4   แหลงเรียนรูภายในโรงเรยีน   

ที่ 
ช่ือแหลงเรียนรู / 
 ภูมิปญญาทองถ่ิน 

การนําไปใช 
สถิติการใช 

จํานวนคร้ัง/ป 
1 หองสมุดโรงเรียน การศึกษาคนควา / อานหนังสือ  11,982 

2 สวนยางพารา การศึกษาคนควา/ ศึกษาการปลูกยางพารารวมถึงการ
ดูแลและเก็บผลผลิต 

1,500 

3 สวนเกษตรมีชีวิต การศึกษาคนควา/ ศึกษาและลงมือปฏิบัติตาม
จุดมุงหมายในรายวิชา 

5,443 

4 เรือนเพาะชําทักษะชีวิต การศึกษาคนควา/นักเรียนไดฝกการดูแลการปลูกเพาะ
ชําตนไม 

6,300 

5 สวนปารม การศึกษาคนควา/ ศึกษาการปลูกยางพารารวมถึงการ
ดูแลและเก็บผลผลิต 

2,500 

 
11.3.5  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

  

ที่ 
ช่ือแหลงเรียนรู / ภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
การนําไปใช 

สถิติการใช 
จํานวนคร้ัง/

ป 
1 หองสมุดประชาชน อําเภอไพร

บึง 
การศึกษาคนควา / อานหนังสือ  1,345 

2 โรงพยาบาลไพรบงึ การศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกบัสุขภาพ /วิทยากร 
ใหคําปรึกษา  การอบรมเกี่ยวกบัสุขภาพพลานามัย 

420 

3 สถานีตํารวจภูธรอําเภอไพรบงึ การศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกบัอบุัติเหตุ /วิทยากรให
คําปรึกษา การอบรมเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามกฎจราจร 
ยาเสพติด และกฎหมายเบื้องตน 

156 

4 ที่วาการอําเภอไพรบงึ การศึกษาคนควาขอมูลประชากรในอําเภอไพรบึง 218 
5 เทศบาลตําบลไพรบึง การศึกษาคนควาขอมูลประชากรในเขตเทศบาล 

ตําบลไพรบึง 
55 

6 ศูนยวัฒนธรรมอําเภอไพรบึง 
ณ วัดบานสําโรงพลัน 

การศึกษาคนควา สืบคนขอมูลภูมปิญญาทองถ่ิน 
ในอําเภอไพรบงึ 

1,481 

7 วัดไพรบึง การศึกษาคนควา สืบคนขอมูลภูมปิญญาทองถ่ิน / 
ประวัติความเปนมาของอําเภอไพรบึง  

531 

8 วัดปราสาทเยอ การศึกษาคนควา  สืบคนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน / 
ประวัติความเปนมาของชนเผาเยอ 

331 

9 การนวดแผนโบราณ 
(นางสงัวาลย  ไพรบึง 70 หมู 
16 ต.ไพรบึง) 

การศึกษาคนควา  สืบคนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
เกี่ยวกับการนวดแผนโบราณ 

315 
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ที่ 
ช่ือแหลงเรียนรู / ภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
การนําไปใช 

สถิติการใช 
จํานวนคร้ัง/

ป 
10 การรกัษาโรคแบบโบราณ 

(นายเด-นางนอย  บุญเย่ียม  
118 หมู 16ต.ไพรบึง) 

การศึกษาคนควา  สืบคนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
เกี่ยวกับการรกัษาโรคแบบโบราณของชนเผาเขมร 

34 

11 การทําขาวหลาม 
(นางออนสา พรมจันทร101 หมู
7 บานอาลัยต.สุขสวัสด์ิ อ.ไพรบึง) 

การศึกษาคนควา   สืบคนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
เกี่ยวกับการทําขาวหลามโบราณ 

126 

12 การทําปูนกินหมาก 
(นางใส  เกษกาน  54 หมู 16 
ต.ไพรบึง) 

การศึกษาคนควา   สืบคนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
เกี่ยวกับการทําปูนกินหมาก 

318 

13 การรําแมมด (ทุกหมูบานของ
ชนเผาเขมร) 

การศึกษาคนควา   สืบคนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
เกี่ยวกับการรกัษาผูปวยแบบโบราณของเผาเขมร 

69 

14 การรํากลองยาว (บานจงักะ
ดาน ต.ไพรบึง) 

การศึกษาคนควา   สืบคนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
เกี่ยวกับการรํากลองยาวของชนเผาเขมร 

212 

15 การรําตรด 
(นายอุทัย  สุภาพ  บานสาํโรง
พลัน อ.ไพรบึง) 

การศึกษาคนควา   สืบคนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
เกี่ยวกับศิลปะการแสดงของชนเผาเขมร 

113 

16 ประเพณีสารทเขมร 
(พระอธิการไสว โฆสิตวัณโน  
วัดจังกะดาน) 

การศึกษาคนควา   สืบคนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
เกี่ยวกับประเพณีสารทเขมร 

221 

17 ประเพณีบญุขาวสารท  
(บานทุม  ต.ไพรบึง) 

การศึกษาคนควา   สืบคนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
เกี่ยวกับประเพณีบญุขาวสารทของเผาลาว  
และประวัติของเผาลาวในอาํเภอไพรบงึ 

301 

18 วัดบานประอาง การศึกษาคนควา   สืบคนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 58 
 

12. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 
 12.1 ผลงานดีเดน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ/วันท่ีไดรับ หนวยงานท่ีได 
สถานศึกษา โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพออยางพอเพียงป พ.ศ. 2564  

 
 
 
“องคกรคุณธรรม” ตามโครงการสงเสริมชุมชน 
องคกร อําเภอ และจงัหวัดคุณธรรม   

คณะสงฆจงัหวัดศรสีะเกษ
รวมกับสภาวัฒนธรรม    
จ.ศรสีะเกษและอบจ.ศรี
สะเกษ 
คณะกรรมการสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ 

ผูบริหาร 
       นายเรืองยศ  สุภาว 

 
รองผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดน “ระดับจงัหวัด”  
ประจําป 2564 

 
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 

ครู 
1.นางอาลิตตา  เหมเกียรติกลุ 
 
2.นายวัฒนะ  สะดวก 
 
3.นางสาวชลธิดา  เช้ือพรมธรรม 
 
4.นางนัชนาภรณ   ชยัสารดํารงพัฒน 
 
5.นางสาวจนัจิรา  จงรักษ 
 
6.นายบรรจบ  ลําดวน 
 
7.นางสาวทัศนีพร  แสนสุข 
 
8. นางวรพรรณ   โพธ์ิคง 
 
9. นางกฤตยา  เลิศศรี 
 

ระดับจังหวัด 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผูสอนดีเดน “ระดับจงัหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 

 
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 

 
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 

 
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 

 
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 

 
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 

 
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 

 
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 

 
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ/วันท่ีไดรับ หนวยงานท่ีได 
ผูบริหาร 
นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรัญ 

 
รองผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดน “ระดับจงัหวัด”  
ประจําป 2564 

 
สมาคมครอูําเภอไพรบึง 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

1. นางสาวจินตนา  คงเสนะ 
 
2. นางสุปราณี  พอกพูน 
 
3.นางสาวพัชรินทร  ใจเที่ยง 
 
4. นายวิเชียร   ไชยโชติ 
 
5. นางสุพรรณี   สมเสนา 
 
6. นางจุฑารัตน  ทองตีฆา 
 
7. นายรณชัย  ชัยสิทธ์ิ 
 
8. นายเอกอรุณ  ประอาง 

ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโนโลยี 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจําป 2564 
กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สมาคมครอูําเภอไพรบึง 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
สมาคมครอูําเภอไพรบึง 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
สมาคมครอูําเภอไพรบึง 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
สมาคมครอูําเภอไพรบึง 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
สมาคมครอูําเภอไพรบึง 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
สมาคมครอูําเภอไพรบึง 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
สมาคมครอูําเภอไพรบึง 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
สมาคมครอูําเภอไพรบึง 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 60 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ/วันท่ีไดรับ หนวยงายท่ีได 
นักเรียน รางวัลชนะเลิศกจิกรรมแขงขันตอบปญหาธรรม        

(วัดสระกําแพงใหญ) 

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันปฐมพยาบาลระดับ 3 
 
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันปฐมพยาบาลระดับ 4 
 
กิจกรรมการประกวดการสรางภาพโปสเตอรเพือ่จัด
นิทรรศการ ระดับ 3 
 
กิจกรรมการประกวดการสรางภาพโปสเตอรเพือ่จัด
นิทรรศการ ระดับ 4 
 
 

สํานักพุทธศาสนา 
 
 

อบจ.ศรีสะเกษ 
 

อบจ.ศรีสะเกษ 
 

อบจ.ศรีสะเกษ 
 

อบจ.ศรีสะเกษ 
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      12.2 งาน/โครงการ/กจิกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ(การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
วิธีดําเนินการ 

(โดยยอ) 
ตัวบงชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

1 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบมสีวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ  
1) โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบมี
สวนรวม โรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ 

1.เพื่อใหครู นักเรียนรุนพี่และรุนนองมีความสัมพันธอันดีตอกันและ
อยูในสังคมไดอยางสงบสุขมีความสัมพันธกันมากขึ้นและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค  
2.สงเสริมใหนักเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ความ
เปนมิตรภาพและความศรัทธากับคณะครูและสถานศึกษา 
 3.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค รูจักการเสียสละ
เพื่อประโยชนสวนรวม 
 4.เพื่อใหผูปกครองไดรับทราบนโยบาย ขอมูลขาวสารของโรงเรียน 

ขอมูลของนักเรียนจากครูทั้งทางดานการเรียนและความประพฤติใน

ขณะที่อยูที่โรงเรียน และหาแนวทางปองกันและแกไขตรงตาม

วัตถุประสงค คณะครู ผูปกครองและนักเรียนไดสรางความสัมพันธที่

ดีตอกัน 

- จัดประชุมผูปกครองนักเรียน นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมไดตระหนัก  ถึงความสําคัญของกิจกรรม  ได
รับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน  ขอมูลของนักเรียนทั้ง
ทางดานการเรียนและความประพฤติในขณะที่อยูที่
โรงเรียน และหาแนวทางปองกันและแกไขตรงตาม
วัตถุประสงค 

บริหารงานกิจการ
นักเรียน 
-งานโรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ 

2) กิจกรรมปองกันและแกไข
ปญหานักเรียนกลุมเส่ียง และ
มีปญหาโรงเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1-6  

1. เพื่อใหผูปกครองไดทราบขอมูล   ของนักเรียนและรวมกันเสนอ
แนวทางแกไข 
2.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
3.  เพื่อใหคณะครู  ผูปกครองและนักเรียนไดสรางความสัมพันธที่ดี
ตอกัน 

- จัดประชุมผูปกครองนักเรียน นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมไดตระหนัก  ถึงความสําคัญของกิจกรรม  ได
รับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน  ขอมูลของนักเรียนทั้ง
ทางดานการเรียนและความประพฤติในขณะที่อยูที่
โรงเรียน และหาแนวทางปองกันและแกไขตรงตาม
วัตถุประสงค 

บริหารงานกิจการ
นักเรียน 
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ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 

วิธีดําเนินการ 
(โดยยอ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

2 พัฒนาดานการจัดการเรียนรู 
 2) โครงการ

พัฒนาการคิดเชิง
ระบบดวยโครงงาน
ฐานวิจัย   
(Research Based 
Learning : RBL)
มัธยมศึกษาปที่ 1-6  

1 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิง

ระบบดวยโครงการฐานวิจัย(RBL) 

 2 เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรยีนรูการคิดเชิงระบบดวยโครงการ

ฐานวิจัย (RBL) จากการลงมือปฏิบัติจริงผานการทําโครงงาน 

 3 เพื่อใหนักเรียนไดฝกการถายทอดความรูและความเขาใจ 

ผานการนําเสนอ เขียนรายงาน และการจัดแสดงนิทรรศการ 

 

- จัดประชุมผูปกครองนักเรียน นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ไดตระหนัก  ถึงความสําคัญของกิจกรรม  ไดรับรูขอมูล
ขาวสารของโรงเรียน  ขอมูลของนักเรียนทั้งทางดานการ
เรียนขณะที่อยูที่โรงเรียน และดาํเนินการตามวัตถุประสงค 

คณะครูและนักเรียน

โครงการเพาะพันธุ

ปญญา 

 1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนกลุม
สาระการเรียนรู
ศิลปะ 

1.เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ
(ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ให
สูงขึ้น 2.เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเห็นความสําคัญของงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป) 

จัดกิจกรรมใหกับนักเรียนทุกระดับที่สนใจ จัดประชุม
ผูปกครองนักเรียน นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดตระหนัก  ถึง
ความสําคัญของกิจกรรม  ไดรับรูขอมูลขาวสาร 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปท่ีผานมา ปการศึกษา  2562   (ในปการศึกษาท่ีแลว) 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมประจําปการศึกษา 2562 
 
 ตามที่โรงเรียนพรบึงวิทยาคม ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเสนอตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดน้ีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลไดดังน้ี 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

คาเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 75.70 ดีเลิศ บรรลเุปาหมาย 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น และแกปญหา 
   3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
   5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากําหนด 
   2) มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3) ยอมรบัทีจ่ะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
   4) มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสงัคม 

68.09 
58.67 
60.60 

 
78.80 
60.80 
68.31 
81.40 
83.30 
83.40 
83.80 
82.40 
83.60 

ดีเลิศ 
ปานกลาง 

ดี 
 

ยอดเย่ียม 
ดี 

ปานกลาง 
ดีเลิศ 

ยอดเย่ียม 
ดีเลิศ 

ดี 
ดี 

ดีเลิศ 
 

บรรลเุปาหมาย 
ไมบรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 

 
บรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 

ไมบรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
คาเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 87.43 ยอดเย่ียม บรรลเุปาหมาย 
2.1 มเีปาหมาย วิสัยทัศน และพนัธกจิทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.2 มรีะบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดําเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่นนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
2.4 พฒันาครูและบคุลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมทีเ่อือ้ตอการเรียนรู 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ
เรยีนรู 

92.80 
92.80 
84.60 

 
85.40 
85.80 
83.20 

ดีเลิศ 
ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 

 
ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 

ดี 
 

บรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 

 
บรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 81.12 ดี ไมบรรลเุปาหมาย 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต 
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทีเ่อื้อตอการเรยีนรู 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรยีน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูยอนกลบัเพื่อปรบัปรงุและพฒันาการ
จัดการเรยีนรู 

81.40 
 

81.60 
81.20 
88.00 
73.40 

ปานกลาง 
 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
 
 

บรรลเุปาหมาย 
 

บรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 

ไมบรรลเุปาหมาย 
บรรลเุปาหมาย 

 
 

 

จุดเดน  
1)  สถานศึกษามุงมั่นพัฒนาอัตลักษณผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่กําหนดไว “ล้ําหนาเทคโนโลยี  สูวิถีภูมิ

ปญญา  นอมนําพาเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคูคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยใช

นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ  สงผลใหผูเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงตามเกณฑ

มาตรฐาน มีสุนทรียภาพดานดนตร ีกีฬา นาฏศิลป ศิลปะ เปนลูกที่ดีของพอแม เปนนักเรียนที่ดีของสถานศึกษา

และรวมบําเพ็ญประโยชนภายในสถานศึกษาและชุมชน มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง คิดเปน ทําเปน 

สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรมโดยใชการจัดการเรียนรูแบบเพาะพันธุ

ปญญา  เปนการขยายการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะหสรางความรูโดยผูเรียนเอง ครูปรับ

บทบาทเปนผูอํานวยการใหนักเรียนเอาประสบการณปฏิบัติมาทําความเขาใจดวยสาระวิชาที่เรียนอยู เพื่อนําไปสู

การตีความ การบูรณาการความรูเดิมจนเขาใจและสังเคราะห เปนความรูใหมที่เกิดข้ึนแกตนเองโดยนักเรียนเอง  

  2)  ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันในการบริหารสถานศึกษา สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง สงเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะกับบริบทของทองถ่ิน 
สงเสริมสนับสนุนใหครูมีคุณภาพ ปรับภูมิทัศน บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู มีการบริหารงานอยางเปนระบบ 
บริหารงานโดยทุกฝายมีสวนรวมโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
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  3)  ครูเขาใจเปาหมายการศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถกําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน 
ออกแบบการเรียนรูที่สนองความแตกตางระหวางบุคคล จัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อทั้งในและนอกหองเรียน 
และวัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย อุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ แสวงหาความรูและ
พัฒนาตนเองอยางส่ําเสมอ 
  4) ระบบสารสนเทศของสถานศึกษามีการรวบรวมฐานขอมลูตาง ๆทีส่นับสนุนบริหารจัดการศึกษา
อยางเปนระบบและทันตอการใชงาน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  1)  ผูเรียนมผีลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) อยูในระดับตํ่า 
  2) ครูฝกทักษะใหผูเรียนทําแบบทดสอบในรูปแบบตาง ๆ  ที่หลากหลายนอย ไมไดประมวลผลการ
สอนเสริมในระดับช้ัน 
  3) ครูบางคนขาดความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนที่เรียนจึงไมไดนําความรูที่
ตกตะกอนมาใชอยางแทจริง 
 
ขอเสนอแนะ  
  1)  ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมีความรูและพื้นฐานจําเปนตามหลักสูตร โดยยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูใหมีพัฒนาการที่ดีข้ึน 
  2)  ครูควรมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล นําผลการวิเคราะหมาประเมินและจดัสอนเสริม 
      3)  นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี ( Good Practice) ของโรงเรียนเปนประโยชนตอสังคม 
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ การกระจายอํานาจในการบริหาร ทําใหการบริหารจัดการสามารถเขาถึงผูเรียนได
ใกลชิดมากข้ึนและพัฒนาผูเรียนตามความสามารถและความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
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14. ตารางสรุปผลการผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุมตัวบงชี้ 
      ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

นําหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ีที่ 1   ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 2   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.19 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 3   ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง                    10.00 8.90 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 4   ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 7.96 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 5   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20.00 9.47 พอใช 
ตัวบงช้ีที่ 6   ประสิทธิผลของการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
10.00 8.00 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                   สถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตนสังกัด 

5.00 4.81 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงช้ีที่ 9   ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธ
กิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10   ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีที่ 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 12   ผลการส ง เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่ อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 82.84 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 82.84 คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี  
ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ     รับรอง       ไมรบัรอง 
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15.การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาอยางตอเน่ือง 
             ดานผลการจัดการศึกษา  ผูเรียนไดรับการสงเสริมความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนตามหลักสูตร โดย

ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูใหมี

พัฒนาการที่ดีข้ึน และดานการบริหารการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการประเมินแบบวัดและแบบทดสอบ ดาน

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญครูมีการวิเคราะหนักเรียนรายบุคคลนําผลการวิเคราะหการประเมินมาใช

ในการสอนเสริมและพัฒนาผูเรียนรวมทั้งปรับการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอผูเรียน และจัดทําวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อแกปญหา และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู 

16. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
 1.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไดจัดแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 กลุมงาน โดยแบงเปนกลุม
บริหารงานอํานวยการ  กลุมบริหารงานวิชาการ  กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน กลุมบริหารงานทั่วไป ผูบริหาร
ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ  โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ แบงการบริหารแบบกระจายอํานาจใหมี
โรงเรียนเล็กอยูในโรงเรียนใหญ โดยมีอาจารยใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับช้ันละ 1 คน มีครูใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  ในแตละระดับช้ันจะมีคณะบริหารในระดับช้ันซึ่ง
ประกอบไปดวย อาจารยใหญ ครูใหญ  ผูชวยครูใหญ  กิจการนักเรียน วิชาการระดับช้ัน กลุมบริหารจะตองดูแล
นักเรียนทุกคนในระดับช้ันและนักเรียนแตละหองมีครูที่ปรึกษาและคณะบริหารระดับช้ันรวมกํากับติดตาม ดูแล
นักเรียนในทุก ๆดานและคอยใหความชวยเหลือ   
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานอาํนวยการ กลุ่มบริหารงานทัว่ไป กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

1. งานบริหารวชิาการทั่วไป 

2. งานพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

3. งานพฒันากระบวนการเรียนรู ้

4. งานวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

5. งานนเิทศการศึกษา 

6. งานแนะแนวการศึกษา 

7. งานพฒันาแหลง่เรียนรู ้

8. งานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

9.  งานสง่เสรมิวชิาการ 

10. งานพฒันาระบบและเครือข่ายการศึกษาและ

สารสนเทศ 

11. งานจดัทาํสาํมะโนผูเ้รียนและการรบันกัเรียน 

12.  งานพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา 

13. ‘งานวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

14. งานพสัดุครุภณัฑว์ชิาการและโรเนียว 

15. งานประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

16. งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

17. งานแผนงานวชิาการ 

18. งานหอ้งสมุด 

19. งานวชิาการระดบัชั้น 

 

1. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม 

2. งานโสตทศันปูกรณ ์

3. งานประชาสมัพนัธแ์ละสานสนเทศ 

4. งานวารสารสมัพนัธ ์

5ใ งานเว็บไซตส์มัพนัธ ์

6. งานวิทยชุมุชน 

7. งานอนามยัและพยาบาลโรงเรยีน 

8. งานโภชนาการ 

9. งานสาธารณปูโภค 

10. งานบา้นพกัครู บา้นพกันกัการ 

11. งานบรกิารชมุชน 

12. งานลกูจา้งประจาํและลกูจา้งชั่วคราว 

13. งานกิกรรม  5  ส 

14) งานติดตามและประเมินผลกลุ่มงาน

บรกิาร 

 

 

1. งานสาํนกังานกิจการนักเรยีน 

2. งานสง่เสรมิและพฒันาคณุธรรม 

จรยิธรรม 

3. งานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 

4. งานสง่เสรมิพฒันาความประพฤติ  

ระเบียบวินยัและคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค ์

5. งานป้องปรามสารเสพติด/โรคเอดส ์ 

6. งานจราจรและยานยนต ์

7. งานสายตรวจพิเศษและออกนอกบรเิวณ

โรงเรียน 

8. งานกาํกบัติดตามและประเมินผล 

9. งานสง่เสรมิประชาธิปไตยใน

สถานศกึษา 

10. งานพิธีหนา้เสาธง 

.  

 

1) งานระดมทรพัยากรทางการศึกษา 

2) งานการเงินการบญัชี 

3) งานบรหิารพสัดแุละสนิทรพัย ์

4) งานบรหิารบคุลากร 

5) งานสารบรรณ 

6) งานเวรประจาํวันและเวรรักษาความ

ปลอดภยั 

7) งานจดัระบบควบคมุภายใน 

8)  งานแผนงาน งบประมาณและงาน

ขอ้มลูสารสนเทศ 

9) งานเลขานกุารคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
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2.  วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา อัตลักษณ และ
เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ภายใตแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 
2561 เปนการกําหนดวาโรงเรียนไพรบงึวิทยาคมจะดําเนินไปทิศทางใด และเปนเครื่องมือกําหนดแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

    วิสัยทัศน    
         สถานศึกษามุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน บรหิารแบบมสีวนรวม จัด

การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     พันธกิจ 

1.  สงเสริมและพฒันาคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐาน 
2.  สงเสริมและพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาแบบมสีวนรวม 
4.  สงเสริมการบรหิารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
5.  สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

     ยุทธศาสตร 
1.  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2.  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคคลกรทางการศึกษา 
3.  การพัฒนาหลักสูตร สือ่นวัตกรรมและแหลงเรียนรู 
4.  การสงเสริม การมีสวนรวมระหวางสถานศึกษาและชุมชนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
5.  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษา 
6.  การสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

     กลยุทธ 
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู 
4. พัฒนาบรหิารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประสานความ

รวมมือกบัคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 
5. พัฒนาและสงเสริมผูเรียน อนุรักษความเปนไทยและภาคภูมิใจในทองถ่ิน 
6. พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและภูมิคุมกันสิ่งเสพติดใน

สถานศึกษา 
7. สงเสรมินําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาบรูณาการในการจัดการศึกษา 
8. พัฒนาปรบัปรุงภูมทิัศนและสิ่งแวดลอม 

     เปาประสงค 
       1.  ผูเรียนมีคุณภาพสูสังคมแหงการเรียนรู   
       2.  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุมกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา   
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       3.  ผูเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย   
       4.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ   
       5.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา  สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน รวมทั้ง
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  ทีส่งผลตอการพฒันาผูเรยีนสูสงัคมแหงการเรียนรู 
       6.  สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรูทีท่ันสมัยและ
เพียงพอ 
       7.  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
       8.  สถานศึกษามีการบริหารโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินอยางมีคุณภาพเปนที่
ยอมรบัของชุมชน 
       9.  สถานศึกษามีภูมิทัศนและสิง่แวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

      เอกลักษณของสถานศึกษา 
สุภาพเรียบรอย 

      อัตลักษณของสถานศึกษา 
จิตสาธารณะ 

     คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย  
2. ซื่อสัตยสจุริต  
3. มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู  
5. อยูอยางพอเพียง  
6. มุงมั่นในการทํางาน  
7. รักความเปนไทย  
8. มีจิตสาธารณะ 
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สวนที่ 2 

ผลการประเมินของสถานศกึษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  ผลการเรียนรูที่เปนคุณภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ประกอบดวย ความสามารถใน
การอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตาง ๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร การมีความรู ทกัษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่เปนคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในทองถ่ิน
และความเปนไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รวมทัง้สุขภาวะทางรางกาย
และจิตสังคม 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
          กระบวนการพัฒนา การปฏิรูปการศึกษาเคลื่อนไหวทั่วทุกภูมิภาคของโลก  โดยมีเปาหมายสราง
ความเปนเลิศใหแกเยาวชนเพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันอยางไดเปรียบในตลาดโลก  อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และมาตรา  47 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 โดยมีเจตนารมณปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  ตลอดจนรัฐบาลกําหนดนโยบายดานการศึกษามุงเนน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ังยืนและการเพิ่มขีด
ความสามารถของเยาวชนไทยใหสามารถแขงขันบนเวทีโลกไดอยางมีคุณภาพ คงความเปนไทย เกิดความเขาใจ
อันดีระหวางกัน 
 การบริหารแบบฐานโรงเรียนมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของ
สถานศึกษาโดยอยูบนพื้นฐานการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมของบุคลากรภายในสถานศึกษาอยางทั่วถึง 
รวมทั้ง ผูปกครองและชุมชน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตองไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ที่ดีย่ิงข้ึน จะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมได
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดการบริหารพัฒนาการศึกษาสูผลลัพธที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หรือ DOE ของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา คือ “PBK – SMART” เพื่อสู
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คุณธรรม ทักษะ และความรูที่จําเปนบนฐานคานิยมรวม สูกรอบ
ผลลัพธที่พึงประสงค ซึ่งเปนคุณลักษณะของผูเรียน ทั้ง 3 ดาน  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
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 1.ผูเรียนรู (Learner Person)เพื่อสรางงานและ คุณภาพ ชีวิตที่ดี 
   เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อกาวทัน โลกยุคดิจิทัลและโลกใน

อนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู ความรอบรูดานตาง ๆ มีสุนทรียะ รักษและประยุกตใช
ภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต 
และคุณภาพชีวิตที่ดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

2.ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อสังคมทีม่ั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 
    เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการ
คิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะ การบูรณาการขามศาสตร และมีคุณลักษณะของความเปนผู
ประกอบการ เพื่อรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลคา ใหกับ
ตนเอง และสังคม 

3.พลเมืองที่เข็มแข็ง เพื่อสันติสุข 
    เปนผูมีความรักชาติ รักทองถ่ิน รูถูกผิด มีจิตสํานึกเปนพลเมอืงไทยและพลโลก มีจิตอาสา          มี
อุดมการณและมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียมเสมอภาคเพือ่
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก     
อยางสันติ 

   โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ไดจัดการศึกษาสูผลลัพธที่พึงประสงค สูผลลัพธที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หรือ DOE ของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา คือ “PBK – SMART” เพื่อสู
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 

   P : (Participation) โรงเรยีน ชุมชน วัด และหนวยงานตาง ๆ  มีสวนรวมในการสรางโรงเรียนใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนศีล 5 ครอบครัวอบอุน สังคมเปนสุข ผาน 7 กิจวัตรความดี 
สรางคุณลักษณะและนิสัยที่ดี โดยการคิดดี พูดดี  ทําดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาสถานศึกษา รวมกันกับ 
บาน วัด และโรงเรียน ดวยพลัง บวร สูความเข็มแข็ง 

  B : (Innovative Builder) นักเรียนนักสรางนวัตกรรม เปนการบูรณาการสมรรถนะขามศาสตร มี
คุณลกัษณะของความเปนผูประกอบการ โดยสงเสริมการเรียนรูใหนักเรียนสรางผลงาน ช้ินงานและนวัตกรรมที่
เปนผลจากการเรียนรูในทุกวิชา 

  K : (Knowledge Center) โรงเรียนเปนศูนยรวมของความรู แหลงเรียนรูและพื้นที่แหงการเรียนรู
เปนการบริหารจัดกระบวนการเรียนรูนํารองเขตพื้นที่นวัตกรรมโครงงานฐานวิจัย (RBL) “นวัตกรรมเพาะพันธุ
ปญญา” การบูรณาการศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (SMT) ทักษะอาชีพดานการเกษตร 
งานฝมือและการงานอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินและไทย  

  S : (School in school) การบริหารจัดการแบบสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ เปนการบริหารงาน
แบบ “One School One Teamwork One Student” สูผูเรียนรู ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม และพลเมืองที่
เข็มแข็ง โดยการมอบหมายและการกระจายอํานาจการบริหารโรงเรียนเล็ก ม.1 ถึง ม.6แตงต้ังครูใหญ ผูชวย
ครูใหญ ครูกิจการ  ครูวิชาการ ครูอนามัย และครูที่ปรึกษาโรงเรียนเล็ก เพื่อพัฒนาผูเรียนดานวิชาการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงคและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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  M : (Management Organization) การจัดการบริหารองคกรแบบมีสวนรวมทุกคน ทุกกลุมงาน
เปนการบริหารจัดการ การบริหารงาน 4 กลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู และโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 

  A : (Safe Agriculture) การเรียนรูและสงเสริมเกษตรปลอดภัย เปนการบริหารจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ
เกษตรมีชีวิต การจัดกระบวนการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูผูมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต มี
ทักษะชีวิตและความพอเพียง โดยโรงเรียนพัฒนาศูนยการเรียนรูเกษตรมีชีวิต เปนแหลงวิทยาการและแหลง
เรียนรูดานการเกษตรครบวงจรและย่ังยืน 

  R : (Research Base Learning) การจัดการเรียนสอนโดยใชโครงงานฐานวิจัย (RBL) ดวยนวัตกรรม
เพาะพันธุปญญาและโรงเรยีนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (SMT) การบริหารจัดกระบวนการ
เรียนรูสูผูเรยีนรู ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมและเปนพลเมืองที่เข็มแข็ง โดยบูรณาจัดกระบวนการเรยีนรู Active 
Learning ทุกรายวิชา และทุกกลมสาระการเรียนรู  

  T: (Clean Technology) รูจักใชเทคโนโลยีอยางปลอดภัยและมีประโยชนตอการจัดการเรียนรูเปน
การบริหารจัดการกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนรูมีความฉลาดดิจิทัล มีทักษะการคิดสรางสรรค มีทักษะศตวรรษที่ 21 
และผูมีทักษะทางปญญา   

วัตถุประสงค 
               1. เพื่อใหพัฒนาการศึกษาสูผลลัพธที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
               2. เพื่อใหโรงเรียน ผูปกครอง หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือชุมชน มสีวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
การทํางานรวมกันโดยผานกระบวนการทํางานอยางมรีะบบ  สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินไดอยาง
สรางสรรค 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. โรงเรียนไพรบงึวิทยาคม มนีวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาสูผลลัพธที่พงึประสงค ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หรือ DOE ของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา คือ 
“PBK – SMART”  

2. โรงเรียน บาน วัด ชุมชนและผูทีม่ีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 

3. นักเรียนไดรับการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน เรียนรู ฝกปฏิบติั ผานกระบวนการเรียนรูใน
รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

4. นักเรียน 
5. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
6. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
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กระบวนการดําเนนิงาน 
การพัฒนาการศึกษาสูผลลัพธท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ตามรูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA 
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการดําเนินการพัฒนาการศึกษาสูผลลัพธท่ีพึงประสงค DOE ของโรงเรียน 
กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

1. วางแผน (Plan) 
     1.1 ประชุม 
     1.1.1 ประชุมฝายบรหิาร 
     1.1.2 ประชุมครูที่ปรึกษา 
     1.1.3 ประชุมหัวหนากลุม
และครูกลุมสาระการเรียนรู 
     1.1.4 ประชุมนักเรีย 
 
 
 

1.กําหนดคณะกรรมการ ประกอบดวย             
(1) ผูอํานวยการ 
(2) รองผูอํานวยการ  
(3) หัวหนากลุมงาน  
(4) ครูใหญทุกโรงเรียน รวมประชุมใน
ช่ัวโมงที่ 1-2 ของวันจันทร 
2. ประชุมปรึกษาหารือในการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษา 
3. กําหนดการประชุมอบรมคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อหา 

1.ระเบียบวาระการประชุม 
2.บันทึกการประชุม 
3.วันจันทร ช่ัวโมงที่ 1-4 
ของทุกสัปดาหประชุมฝายบรหิาร 
4.วันจันทร ช่ัวโมงที่ 8 
ของทุกสัปดาหประชุม
คณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรียนเลก็ 
5.วันจันทร ช่ัวโมงที่ 7 
ของทุกสัปดาหประชุมนักเรียน 

PBK – SMART 
2. ดําเนินงาน 

(Do) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

3. ประเมินผล 
(Check) 

 

3. ปรับปรงุ
พัฒนา(Action) 
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กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

 
 
 
 

ผลลัพธที่พงึประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
4. ครูใหญและฝายบรหิารแตละโรงเรียน
ประชุมเพื่อช้ีแจงเน้ือหาสาระการประชุม
จากฝายบรหิารแกครูทีป่รึกษา 
5.ครูที่ปรึกษาประชุมนักเรียนเพื่อช้ีแจง
เน้ือหาสาระการประชุมจากครูใหญ และ
แนวทางปฏิบัติของนักเรียน 

โรงเรียนเลก็ 
6.วันอังคาร ช่ัวโมงที่ 1-4 
ของทุกสัปดาหประชุมหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู 
7.วันจันทร-วันศุกรของ 
ทุกสปัดาหประชุม (PLC)  
สําหรับครทูุกกลุมสาระการเรียนรู 

 
 

กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

2.การดําเนินงาน (Do) 
P :  (Participation) โรงเรียน 
ชุมชน วัด และหนวยงานตาง ๆ 
มีสวนรวมในการสรางโรงเรียนให
เปนองคกรแหงการเรียนรู 
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนศีล 5 
ครอบครัวอบอุน สงัคมเปนสุข   
ผาน 7 กิจวัตรความดี สราง
คุณลักษณะและนิสัยที่ดี โดยการ
คิดดี พูดดี  ทําดี และแลกเปลี่ยน
เรียนรู พัฒนาสถานศึกษา 
รวมกันกบั บาน วัด และโรงเรียน 
ดวยพลัง บวร สูความเข็มแข็ง 
 

 
1.ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ดําเนินกจิกรรม 
โรงเรียนศีล 5 ครอบครัวอบอุน สังคม
เปนสุข ดําเนินการดังน้ี 
1) นักเรียนบันทึกสมุดความดี เปน
ประจําทุกวัน ตาม 7 กิจวัตรความดี  
2) ครูและนักเรียนปฏิบัติทําบญุตักบาตร 
ภายในโรงเรียนและวัดประจําหมูบาน
ของตนเองหรือวัดอื่น ๆ 
3) ครูและนักเรียนรวมสงเสรมิ 
สนับสนุน ซอมแซม บรูณะ พฒันา 
สถานที่ตาง ๆ วัดและศาสนสถาน เปน
ตน 
4) ครูและนักเรียนปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมและจริยธรรม คานิยมที่ดี 

 
1) สมุดบันทึกความดี 
2) สถานที่ในการประกอบความดี 
3) รูปภาพการปฏิบัติกจิกรรม 
4) ระเบียบวาระการประชุม 
5  เอกสารรายงานโครงการ 

B : (Innovative Builder) 
นักเรียนนักสรางนวัตกรรม เปน
การบรูณาการสมรรถนะขาม
ศาสตร มีคุณลักษณะของความ
เปนผูประกอบการ โดยสงเสริม
การเรียนรูใหนักเรียนสรางผลงาน 
ช้ินงานและนวัตกรรมทีเ่ปนผล
จากการเรยีนรูในทกุวิชา 

 
1.ครูกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ
การเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรูให
ผูเรียนเปนนักสรางนวัตกรรม ตาม
โครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา
ดําเนินการดังน้ี 

 
1) โครงสรางรายวิชา 
2) เอกสารมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวช้ีวัด และผลการเรียนรู 
3) แผนการจัดการเรียนรู 
4) สื่อการเรียนรู 
5) เอกสารการวัดผลและประเมินผล 
6) เอกสารการวัดผลและประเมินผล 
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กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

K : (Knowledge Center) 
โรงเรียนเปนศูนยรวมของความรู 
แหลงเรียนรูและพื้นที่แหงการ
เรียนรูเปนการบรหิารจัด
กระบวนการเรียนรูนํารองเขต
พื้นที่นวัตกรรมโครงงานฐานวิจัย 
(RBL) “นวัตกรรมเพาะพันธุ
ปญญา” การบรูณาการศาสตร 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี (SMT) ทักษะอาชีพ
ดานการเกษตร งานฝมือและการ
งานอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ินและไทย  

1) จัดกระบวนกรเรียนรูหองเรียน
โครงงานฐานวิจัย RBL “นวัตกรรม
เพาะพันธุปญญา” 
2) จัดกระบวนการเรียนรู  SMT   
(วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี 
3) จัดกระบวนการเรียนรู หองเรียนตาม
ความถนัดและความสามารถสําหรับ
ผูเรียนทุกรายวิชา ในการสงเสริมผูเรียน
ใหเกิดนักนวัตกรรม 
4) นําเสนอผลงานของผูเรียน 

7) แบบประเมิน 
8) ผลงาน / ช้ินงาน 
 
 
 

S : (School in school) การ
บรหิารจัดการแบบสวนรวม
โรงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ เปน
การบริหารงานแบบ “One 
School One Teamwork  
One Student” สูผูเรียนรู ผูรวม
สรางสรรคนวัตกรรม และ
พลเมืองที่เข็มแข็ง โดยการ
มอบหมายและการกระจาย
อํานาจการบรหิารโรงเรียนเล็ก ม.
1 ถึง ม.6 แตงต้ังครูใหญ ผูชวย
ครูใหญ ครูกจิการ  ครูวิชาการ 
ครูอนามัย และครทูี่ปรึกษา
โรงเรียนเลก็ เพื่อพฒันาผูเรียน
ดานวิชาการ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคและระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

 
1)จัดกลุมครบูรหิารโรงเรียนเลก็ใน
โรงเรียนใหญ ต้ังแตช้ัน ม.1 ถึง ม.6 
2) ประชุมช้ีแจงครูคณะบริหารและครูที่
ปรึกษา ในการดําเนินการและกํากับ
ติดตามดานวิชาการและดานกิจการ
นักเรียน (คุณลกัษณะอันพึงประสงค )  
ของนักเรียนทีป่รึกษา 
3) ดําเนินการเกี่ยวกับผูเรียนดานกิจการ
นักเรียน ดังน้ี 
    -การรูจักนักเรียนรายบุคคล 
    -การคัดกรองนักเรียน 
    -การสงเสรมินักเรียน 
    -การปองกันและการแกไข 
    -การสงตอนักเรียน 
 
 
 

 
1) แบบบันทกึการเย่ียมบาน 
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) 
3) อื่น ๆ เชน 
    - แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ (E.Q.)  
    - แบบสัมภาษณนักเรียน 
    - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
    - แบบสัมภาษณผูปกครองและ
เย่ียมบานนักเรียน      
4) เกณฑการคัดกรองนักเรียน 
5) แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรยีน
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 
6) แบบสรปุผลการคัดกรองนักเรียน
เปนหองเรียน 
7) แนวทางการจัดกิจกรรมโฮม 
รูมของโรงเรียน 
8) แนวทางการจัดประชุมผูปกครอง
ช้ันเรียนของโรงเรียน 
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กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

9) แบบบันทกึ/สรุปประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม 
10) แบบบันทกึสรุปผลการคัดกรอง
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 
11) แบบบันทกึรายงานผลการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
12) แบบบันทกึการสงตอของ
โรงเรียน 
13) แบบรายงานแจงผลการ
ชวยเหลือนักเรียน 
14) อื่นๆที่เกี่ยวของ 

5) ดําเนินการเกี่ยวกับผูเรียนดาน
วิชาการ ดังน้ี 
    -การรูจักนักเรียนรายบุคคล 
    -การวิเคราะหผูเรยีนเปนรายบุคคล 
    -การแบงกลุมผูเรียน 
    -การสงเสรมินักเรียน 
    -การปองกันและการแกไข 

 
1)แบบการเย่ียมบานนักเรียน 
2)แบบวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล 
3)แบบจัดกลุมผูเรียน เกง ปานกลาง 
และออน โดยใชสรุปผลการเรียน 
ในรายวิชาน้ันๆ 
4) แบบบันทกึการสงเสริมผูเรียน 
5) แบบบันทกึ/สรุปประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม 
6) แบบบันทกึสรุปผลการคัดกรอง
และชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 
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กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

M : (Management 
Organization) การจัดการ
บรหิารองคกรแบบมสีวนรวมทุก
คน ทุกกลุมงานเปนการบรหิาร
จัดการ การบริหารงาน 4 กลุม
งาน กลุมสาระการเรียนรู และ
โรงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ 
 

1)จัดกลุมครปูฏิบัติงานในกลุม
บรหิารงาน 4  กลุมงาน ตามกลุมสาระ
การเรียนรูและโรงเรียนเล็กในโรงเรียน
ใหญ ตามความสามารถและความถนัด
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 
การบริหารงานกลุมงาน 
1) งานบุคคลและกิจการนักเรียน 
2) งานงบประมาณ 
3) งานบรหิารทั่วไป 
4) งานวิชาการ  
    ปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่
ของแตละงานตามปฏิทินของกลุมงาน 
ดวยหลักการปฏิบัติงาน แบบ PDCA  
การบริหารงานกลุมสาระการเรียนรู 
ดําเนินการดังน้ี 
1) วิเคราะหผูเรียน 
2) จัดกระบวนการเรียนรู 
3) วัดผลและประเมินผล 
4) ประกาศผลการเรียนใหกับผูเรียน 
การบริหารงานโรงเรียนเลก็ในโรงเรียน
ใหญ  ดําเนินการดังน้ี 
ดําเนินการกํากับ ติดตามนักเรียนดาน
วิชาการ  และดานกิจการนักเรียน 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

 
1) โครงการ/กิจกรรม 
2) แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
3) แบบวิเคราะหผูเรียน 
4) แผนการจัดการเรียนรู 
5) แบบวัดผลและประเมินผล 
6) แบบประกาศผลการเรียน 
7) แบบรายงานผลการปฎิบัติ 
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กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

A : (Safe Agriculture) การ
เรียนรูและสงเสริมเกษตร
ปลอดภัย เปนการบรหิารจัดการ
เรียนรูเกี่ยวกบัเกษตรมีชีวิต การ
จัดกระบวนการเรียนรูหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง สูผู
มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต มี
ทักษะชีวิตและความพอเพียง 
โดยโรงเรียนพัฒนาศูนยการ 

1) พัฒนาแหลงเรียนรูเกษตรมีชีวิตให
เหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียน 
2)ครูผูสอนใหความรูเกี่ยวกบัการเกษตร 
ตามโครงสรางรายวิชา 
3)ครูและนักเรียนรวมกันจัดกจิกรรม 
เกี่ยวกบัการเกษตรภายในโรงเรียน การปลูกผัก 
การเลี้ยงสัตว การผลิตปุย การปลูกไมดอกไม
ประดับ การเลี้ยงปลา การนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชในการเกษตร  

1) โครงการ/กิจกรรม 
2) แบบประเมินโครงการ/
กิจกรรม 
3) แบบวิเคราะหผูเรียน 
4) แผนการจัดการเรียนรู 
5) แบบวัดผลและประเมินผล 
6) แบบประกาศผลการเรียน 
7) แบบรายงานผลการปฏิบัติ 
8) ผลงาน/ช้ินงาน 

เรียนรูเกษตรมีชีวิต เปนแหลง
วิทยาการและแหลงเรียนรูดาน
การเกษตรครบวงจรและย่ังยืน 

การประยุกตใชในชีวิตประจําวันและ 
กิจกรรมอื่น ๆ ที่นํามาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 
4) ครูและนักเรียนรวมกันจัดกิจกรรม 
เกี่ยวกับการเกษตรสูชุมชน 

 

R : (Research Base Learning) 
การจัดการเรียนสอนโดยใช
โครงงานฐานวิจัย (RBL) ดวย
นวัตกรรมเพาะพันธุปญญาและ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
(SMT) การบริหารจัดการ
กระบวนการเรียนรูสูผูเรียนรู ผู
รวมสรางสรรคนวัตกรรมและเปน
พลเมืองที่เข็มแข็ง โดยบรูณาจัด
กระบวนการเรียนรู Active 
Learning ทุกรายวิชา และทุกก
ลมสาระการเรียนรู  

 
โครงงานฐานวิจยั (RBL) ดังน้ี 
1) จัดกระบวนการเรียนรูตามหลัก 
นวัตกรรมเพาะพันธุปญญา 
2) จัดทําโครงงานฐานวิจัย 
3) เขียนรายงานวิจัย 
4) นําเสนอผลงานโครงงานระดับหองเรยีน 
5) จัดนําเสนอผลงานแสดงนิทรรศการ 
โรงเรียนคุณภาพ สสวท. SMT ดังน้ี 
1) จัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสสวท.  
2) จัดทําโครงงาน 
3) เขียนรายงาน 
4) นําเสนอผลงานหองเรียน 
5) นําเสนอผลงานตอคณะกรรมการสสวท.  

 
1) โครงการ/กิจกรรม 
2) แบบประเมินโครงการ/
กิจกรรม 
3) แบบวิเคราะหผูเรียน 
4) แผนการจัดการเรียนรู 
5) แบบวัดผลและประเมินผล 
6) แบบประกาศผลการเรียน 
7) แบบรายงานผลการปฎิบัติ 
8) ผลงาน/ช้ินงาน 
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T: (Clean Technology) รูจกัใช
เทคโนโลยีอยางปลอดภัยและมี
ประโยชนตอการจัดการเรียนรูเปน
การบริหารจัดการกระบวนการ
เรียนรูใหผูเรียนรูมีความฉลาดดิจิทลั 
มีทักษะการคิดสรางสรรค มีทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑ และผูมีทักษะทาง
ปญญา   

 

1) ครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูใหกบั
ผูเรียนในการใชสือ่อยางปลอดภัย 
2) ดําเนินโครงการเรียนรูสือออนไลน
ใหกับผูเรียนในสถานการณการแพร
ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา(โควิด-19) 
3) จัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร 
4) ดําเนินการวัดผลและประเมินผล 
ตามหลกัสูตร 
5) ประกาศผลการเรียนรู 
6) ผูเรียนสรางสื่อทางออนไลนได
สอดคลองตามหลักสูตรหรือตาม
สถานการณปจจบุัน 
 

 
1) โครงการ/กิจกรรม 
2) แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
3) แบบวิเคราะหผูเรียน 
4) แผนการจัดการเรียนรู 
5) แบบวัดผลและประเมินผล 
6) แบบประกาศผลการเรียน 
7) แบบรายงานผลการปฎิบัติ 
8) ผลงาน/ช้ินงาน 

3. ประเมินผล (Check) 
      3.1 ประเมินกอนและหลงั
ดําเนินงาน 
      3.2 ประเมินความพงึพอใจของ
นักเรียน ครู และผูปกครอง 
      3.2 สรุปผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
1) กรอกแบบประเมนิ 
 
2) กรอกแบบสอบถามความพงึพอใจ 
3) รวบรวมขอมลูและจัดพมิพเปน
รูปเลม 

 
1) แบบประเมินกอนและหลัง
ดําเนินงาน 
2)แบบสอบถามความพงึพอใจ ของ 
นักเรียน ครู และผูปกครอง 

 

4.ปรับปรุงพัฒนา (Action) 
 

1) นําขอมูลจากการดําเนินงานมาเพื่อใช
เปนแนวทางในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และประสานความรวมมือกบั
ผูปกครอง  
2) ประชาสมัพันธการดําเนินงาน 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาการศึกษาสูผลลพัธที่พึ่งประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
กลุมบุคคล ผลการดําเนินงาน 

1. นักเรียน 1. มีความใกลชิดกับครู ทําใหเกิดความไววางใจสามารถบอกถึงความตองการ ปญหาได 
2. มีความอบอุนทางจิตใจ และมีความสมัพันธอันดีตอกัน 
3. มีแนวทางในการดําเนินชีวิตสามารถปรับตัวในการเรียน อยูรวมกันในสังคมได 
4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี 
5. มีการพฒันาศักยภาพไดเต็มความสามารถ 
6. ปลอดจากสิง่เสพติดและอบายมุขทั้งปวง 
7. นักเรียนไดรบัการดูแลชวยเหลือทางวิชาการ 
8. ปลอดจาก o, ร, มส 
9. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
10. มีความใฝรูใฝเรียนเพิ่มมากข้ึน 
11. เรียนจบตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
12.มีความอบอุนใจ มีความรูสึกปลอดภัยและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

2. คร ู 1. มีทักษะในการดูแลชวยเหลือนักเรียนมากข้ึน 
2. มีความรูความเขาใจนักเรียนเปนรายบุคคลสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนไดตรง
กับความตองการและปญหา 
3. มีการทํางานเปนทีม 
4. มีสวนรวมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงพัฒนางาน 
5. มีความสัมพันธที่ดีระหวางนักเรียนครู ผูปกครอง และชุมชน 
6. มีทักษะในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
7. มีการทํางานรวมกันเปนทมี 
8. มีการใหความชวยเหลือนักเรียนตามปญหาและความตองการ 
9. มีความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางครูและนักเรยีน 
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กลุมบุคคล ผลการดําเนินงาน 

3. ผูปกครอง 1. มีความเขาใจอันดีในกิจกรรมของโรงเรียนเต็มใจใหความชวยเหลือและสนับสนุน 
2. มีความศรัทธาและไววางใจคณะครูในการดูแลบุตรหลาน 
4. มีสวนรวมในการรับรู รบัทราบ ปฏิบัติ และประเมินผลรวมกับครูและโรงเรียน 
5. มีความพึงพอใจในการดูแลชวยเหลือนักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน 
6. ผูปกครองใหการสนับสนุนและมีสวนรวมกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี 
7. มีความพึงพอใจ และศรัทธาในคณะครูและโรงเรียน 
8. มีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 
9. มีความสัมพันธและเขาใจเปนอยางดีระหวางผูปกครอง ครู และโรงเรียน 
10. ใหการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ชุมชน 1. มีสวนรวมในการทําหนาที่เปนคณะกรรมการผูปกครองเครือขาย ปฏิบัติงาน
ควบคุมดูแล และแจงความประพฤติ ของนักเรียนในชุมชนของตนเอง 
2. มีโอกาสใหขอเสนอแนะ และความตองการของชุมชนตอโรงเรียน 
3. มีความสัมพันธและเขาใจอันดีระหวางชุมชนโรงเรียน 
4. เปนชุมชนแหงการเรียนรู  
5. เปนเครอืขายทางวิชาการ  
6. ใหการสนับสนุนแหลงเรียนรู ภูมปิญญาทองถ่ิน 

 
ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  โครงการ แผนผังการบริหาร

เปนลายลักษณอักษร  คําสั่ง  รูปภาพ และอื่นที่เกี่ยวของ 
จุดเดน   โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม มีการบริหารสถานศึกษาโดยใหทุกคนภายในสถานศึกษา 

มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน ตามการพัฒนาการศึกษาสูผลลัพธที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา DOE ของโรงเรียน  “ PBK – SMART”และสถานศึกษาเปนโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  เปนโรงเรียน 1 ใน 11 โรงเรียนทั้งประเทศที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการที่สงผลตอการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสูการปฏิบัติ    โดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ในปการศึกษา 2564 ผลการดําเนินการเกี่ยวกับความเขมแข็ง    ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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จุดท่ีควรพัฒนา   นําขอบกพรองของกจิกรรมในการบรหิารไปปรบัปรุงและพฒันาอยางจริงจัง 
นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี  : การพัฒนาการศึกษาสูผลลัพธที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา DOE ของโรงเรียน  “ PBK – SMART” 
ขอเสนอแนะ การบริหารจะเลือกแบบใดบริหารก็แลวแตบริบทของโรงเรียนแตผูบริหารหรือคณะครู

ตองเขาใจใหถองแทในการบรหิารแตละรปูแบบตองรูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี การนํารูปแบบการจดัการเรยีนรู
จะรูปแบบใดก็ตามถือวาเปนรูปแบบที่ดีทั้งหมดข้ึนอยูกับบริบทของโรงเรียน และรายวิชาที่จัดการเรียนรู 
รูปแบบบางรูปแบบอาจจะดีสําหรับบางวิชา เหมือนกันกับการทํางานวิจัย การที่โรงเรียนตางๆ นํารูปแบบแต
ละรูปแบบมาใชกับโรงเรียนเราไมไดวิจัยวิเคราะหปญหาโรงเรียนน้ันๆ กอนแตเรานํามาใชเลยเปนการทดลอง
แตทดลองทั้งระบบ โอกาสที่งานวิจัยออกมาอาจจะใชหรือไมใชก็ได และงานทุกงานจะเกิดผลดีตองอยูที่ความ
ตระหนัก เอาใจใสของครูผูสอนประการจัดทําสื่อดวย  
  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธ
กิจอยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาใน
ทุกกลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 
รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดการบริหารงาน

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) โดยเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริม
งานกิจการนักเรียน และงานวิชาการ โดยมีการกําหนดกระบวนการทํางานตามรูปแบบ PDCA รวมทั้งประสาน
ความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน อันจะสงผลใหการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ประสบความสําเร็จสอดคลองกับการประเมินภายในสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และจุดมุงหมายของหลักสูตร คือ เกง ดี มีสุข ประกอบกับการนํา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สูแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนโดยผูเรียนรูสรางงานและสราง
คุณภาพชีวิตที่ดี เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
เพื่อสันติสุข โดยมีแนวความคิดหลักในการดําเนินงานดังน้ี 
               1. มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต  เพียงแตใชเวลาและวิธีการที่
ตางกัน  เน่ืองจากแตละคนมีความเปนปจเจกบคุคล  ดังน้ัน  การยึดนักเรียนเปนสําคัญในการพัฒนา  เพื่อดูแล
ชวยเหลือ  ทั้งดานการปองกัน  แกไขปญหา  หรือการสงเสริมจึงเปนสิ่งจําเปน                                                            
              2. ความสําเร็จของงาน  ตองอาศัยการมีสวนรวม  ทั้งการรวมใจ รวมรับรู รวมคิด รวมทํา และรวม
ประเมินผลของทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ  ไมวาจะเปนบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ  ผูปกครอง  หรือชุมชน 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 79 

 

วัตถุประสงค 
               1. เพื่อใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลอืนักเรยีนของโรงเรียน เปนไปอยางระบบและมีประสทิธิภาพ 
               2. เพื่อใหโรงเรียน ผูปกครอง หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรยีน 
การทํางานรวมกันโดยผานกระบวนการทํางานอยางมีระบบ  สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินไดอยาง
สรางสรรค 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
7. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม มีนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

(School-Based Management: SBM) ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 

8. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา 
9. สัมพันธภาพระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน ครูกับผูปกครองเปนไปดวยความรัก อบอุน 

และความสามัคคี เช่ือมั่น ศรัทธา 
10. นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได 
11. นักเรียนมกีารพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
12. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
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กระบวนการดําเนนิงาน 

โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ ตามรูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA 

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

การบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ รูปแบบ ทีซีเออีอารเอ (TCAERA Model)  

 1. หลักการ  
    หลักการ คือ รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ รูปแบบทีซีเออีอารเอ 
(TCAERA Model) ที่เปนระบบสมัพันธกัน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความรูความสามารถ และ
ทักษะที่สําคัญที่ตองพัฒนาโดยใชวิธีการฝกอบรม และการลงมือปฏิบัติที่มีผูบริหาร ใหคําแนะนําอยางใกลชิด
และตอเน่ืองเพื่อใหครูกลุมเปาหมายมีประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียน และนําไปพัฒนาการดูแลนักเรียน ให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.วัตถุประสงค  
  วัตถุประสงค เพือ่สงเสริมสมรรถภาพผูเรียน ของบุคลากรครู และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และนักเรียนมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะอนัพึงประสงคของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง จงัหวัดศรีสะเกษ  
สังกัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดศรีสะเกษ 
 3. กระบวนการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ เพ่ือ
สงเสริมสมรรถภาพผูเรียน  
   การนํารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ รูปแบบทีซีเออีอารเอ (TCAERA 
Model)  ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

โรงเรียนเล็กในโรงเรียน

 

2. ดําเนินงาน 
(Do) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

3. ประเมินผล 
(Check) 

 

3. ปรับปรงุ
พัฒนา
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 ขั้นท่ี 1 Training: T การฝกอบรมใหความรู ทักษะ และเจตคติ สําหรับครูในการพัฒนาเพ่ือ

สงเสริมสมรรถภาพผูเรียน รูปแบบ ทีซีเออีอารเอ (TCAERA Model) ท่ีสอดคลองกับความตองการและ

ปญหา   

     ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมของ  เพ็ญจันทร สังขแกว (2544)  
ที่แบงกระบวนการฝกอบรมเปนข้ันตอนที่สําคัญ 4 ข้ันตอน ดังน้ี  
                        ขั้นตอนท่ี 1 การพิจารณาความจําเปนของการฝกอบรม 
 ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดทําการสํารวจและวิเคราะหเพื่อแยกแยะคนหาปญหาสมรรถภาพการ
ดูแลนักเรียนของครู ซึ่งมีสาเหตุที่แทจรงิ มาจากการขาดความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติในการดูแล
นักเรียนของครู โดยเฉพาะครูที่บรรจุใหม หรือครูที่มีประสบการณนอย และครูที่ยังขาดความตระหนัก ซึ่งเปน
สาเหตุที่ปรากฏชัดเจน นอกจากน้ีไดศึกษาขอมูลความจําเปนเชิงลึกโดยการ สัมภาษณสอบถาม ศึกษารายงาน
เอกสารตาง ๆ ที่สรุปการปฏิบัติงานของโรงเรียนและของครู รวมทั้งความจําเปนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ขอกําหนดกฎหมายตาง ๆ ลวนเปนความจําเปนในการฝกอบรม น่ันเอง และสภาพความจําเปนดังกลาว
สามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหครูมีประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียนไดดีย่ิงข้ึน
ตอไป 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนฝกอบรม  
 จากขอมูลความจําเปนในข้ันตอนที่ 1  ผูบริหาร และครูผูสอนไดรวมกันประชุมวางแผนใน
การฝกอบรมเพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน รูปแบบทีซีเออีอารเอ (TCAERA Model)  ของครูกลุมเปาหมาย 
โดยกําหนดแนวทางการฝกอบรม กําหนดวัตถุประสงค กําหนดหลักสูตรวิธีการฝกอบรม โดยวิทยากร
ผูเช่ียวชาญ รวมกับผูบริหาร เปนวิทยากร กําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรมตามกลุม กําหนด
ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ ข้ันตอนการดําเนินงาน  และมีกําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รปูแบบ
การบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน โดยใชรูปแบบ ทีซีเออีอารเอ 
(TCAERA Model)   สําหรับครู” 
 ขั้นตอนท่ี 3 การดําเนินการฝกอบรม ตามกําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
สงเสริมสมรรถภาพการดูแลนักเรียนสําหรับครู” โดยกอนการอบรมไดประชุมช้ีแจงถึงวัตถุประสงคการอบรม 
ผลที่เกิดจากการอบรม และ ภาระหนาที่ในการดูแลผูเรียนในดานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย และไดดําเนินการ
พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือในการฝกอบรม และการเตรียมการในดานตาง ๆ  เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ การปฏิบัติงาน อํานวยการ ประสานงาน การแกปญหาระหวาง การปฏิบัติ จนกระทั่งการฝกอบรม
แลวเสร็จตามแผนงาน 
  ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการฝกอบรม ในการประเมินผลการฝกอบรมในข้ันตอนน้ี 
ผูวิจัยไดนําแนวคิด การประเมินโครงการ ของ Stufflebeam (1971: 16 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2545) 
กลาวถึงการประเมินโครงการวา เปนกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมขอมลูเกี่ยวกับเปาหมาย การวางแผน 
การดําเนินการ และ ผลกระทบ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อสรางความนาเช่ือถือและเพื่อ
สงเสริมใหเกิด ความเขาใจในสถานการณของโครงการ ไดกําหนดประเด็นการประเมินออกเปน 4 ประเภท 
ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรก ของ CIPP Model  ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 
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 1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C) เปนการประเมินกอน
การดําเนินการโครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา 
และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ   
  2.  การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation: I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณา
ถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรพัยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ 
เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน 
 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เปนการประเมินเพื่อหา
ขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวง
ตอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมี
สวนรวมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทกึไวเปนหลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการน้ี จะ
เปนประโยชนตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย / 
แผนงาน/โครงการ ซึ่งไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว 
 4 .   การประเมินผลผลิต (Product Evaluation:  P) เปนการประเมินเพื่อ
เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดข้ึนกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาใน
ประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการแตการประเมินผลแบบน้ีมิไดใหความสนใจตอเรื่อง
ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการเทาที่ควร 
 ขั้นท่ี 2 Classifying: C การแบงระดับความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติและความตองการ 

เพ่ือจัดกลุมครู ในการพัฒนาเพ่ือสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน รูปแบบ ทีซีเออีอารเอ (TCAERA Model)   

   การแบงระดับความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติและความตองการ เพื่อจัดกลุมครู ในการ

สงเสริมสมรรถภาพการดูแลนักเรียน รูปแบบ ทีซีเออีอารเอ (TCAERA Model)  น้ัน เน่ืองจากครูมีความ

แตกตางกัน ทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติและความตองการในการพัฒนา โดยข้ึนอยูกับการรับรู 

ประสบการณ และระดับความสามารถในการคิด และจากขอมูลพื้นฐาน ผลการสัมภาษณ ครูผูสอน ผูบริหาร

สอดคลองกัน วาครูมีความรู ความสามารถ ทักษะ และความตองการในการพัฒนาสมรรถภาพการดูแลนักเรียน ที่

แตกตางกัน ซึ่งสามารถแบงกลุมครูและกําหนดรูปแบบการพัฒนาใหเหมาะสมกับครูแตกลุม ตามความพรอม 

ความตองการ ความสนใจ แรงจูงใจ และศักยภาพของครู ดังน้ันไดแบงกลุมครูออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 

ครูที่มีความเปนผูนํา ความสามารถ การเอาใจใส และทักษะการดูแลนักเรยีนในช้ันเรยีนในระดับตํ่า  กลุมที่ 2 ครูที่

มีความเปนผูนํา ความสามารถ การเอาใจใส และทักษะการดูแลนักเรียนในช้ันเรียนในระดับปานกลาง และ 

กลุมที่ 3 ครูที่มีความเปนผูนํา ความสามารถ การเอาใจใส และทักษะการดูแลนักเรียนในระดับสูง ซึ่งครูกลุมที ่

3 ผูวิจัยไดกําหนดใหเปนครูใหญในโรงเรียนเล็กทั้งหมด 6 โรงเรียน โรงเรียน ม.1 โรงเรียน ม.2 โรงเรียน ม.3 

โรงเรียน ม.4 โรงเรียน ม.5 โรงเรียน ม.6 และครูที่เหลือในกลุมที่ 3 ใหอยูในคณะบริหารระดับช้ันในการ

สงเสริมสมรรถภาพการดูแลนักเรียน รูปแบบทีซีเออีอารเอ (TCAERA Model) ของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ใน

ครั้งน้ี ครูกลุมที่ 1 และ ครูกลุมที่ 2 ตองปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายและเปนผูตามที่ดี 
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 ขั้นท่ี 3 Action: A การปฏิบัติการในรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 

เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน รูปแบบทีซีเออีอารเอ (TCAERA Model) 

   จากการที่ไดศึกษา ข้ันตอน กระบวนการดําเนินการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กใน

โรงเรียนใหญมีลําดับข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี  

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 
เพ่ือสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน รูปแบบ ทีซีเออีอารเอ (TCAERA Model) 

โดยใชนวัตกรรม SPED 
 

 
แผนภาพ 1 โครงสรางข้ันการปฏิบัติรูปแบบการบริหารแบบมสีวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 

     เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน 
P = Participation 
T = Teamwork 

1. School in School   : โรงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ  
2. Parents Networking   : เครือขายผูปกครองนักเรียน  
3. Emphasis on Learning  : การพัฒนานักเรียนดานการเรียน 
4. Desired Character  :  การพฒันานักเรียนดานคุณลักษณะอันพึงประสงค     

 
     School in school เปนการกระจายอํานาจจากระดับโรงเรียนใหญลงไปสูระดับโรงเรียนเล็กได

บริหารจัดการตนเอง ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งดานการเรียน ดานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 
และกิจกรรมอื่น ๆ โดยไดกําหนดใหแตละระดับสายช้ันเปนหน่ึงโรงเรียนเล็ก เรียกวา โรงเรียนม.1 - โรงเรียน 
ม.6  
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     Parents Networking เปนการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานหลักธรรมาภิบาล 
(Good Government) มาใช โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา เปดโอกาสใหผูปกครองเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตนเอง รวมกับคณะครูตามความดองการ โดยเนนคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติและหลักสูตรสถานศึกษา เปนการใหโอกาสการมีสวนรวมอยางแทจริง 
สามารถพัฒนา แกปญหา และสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน เช่ือมโยงเปนผูปกครองเครือขายหองเรียนที่มี
คุณภาพ สงผลตอการพัฒนานักเรียนดานการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

     Emphasis on Learning เปนกระบวนการบริหารงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจของโรงเรียนดวยการ
ประสานความรวมมือกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเล็กชวยกํากับติดตามเฝาดูแลนักเรียนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญรวมกันวางแผนพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพเนนการทํางานเปนทีมที่มีคุณภาพสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

     Desired characteristics เปนกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนานักเรียนดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดวยระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโดยจัดใหมีคณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) และ
คณะกรรมการ ดําเนินงาน (ทีมทํา) ดวยความรวมมือกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเล็ก และครูที่ปรึกษา
ประจําหองเรียน 
 ขั้นท่ี 4 Evaluation: E การประเมินผล รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียน

ใหญ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน  

    ในข้ันตอนน้ีเปนประเมินการปฏิบัติการแบบรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กใน

โรงเรียนใหญ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน รูปแบบ ทีซีเออีอารเอ (TCAERA Model)  ระหวางการปฏิบัติการ

วิจัยและหลังการปฏิบัติการ เปนข้ันที่ครู และผูบริหารพี่เลี้ยงรวมกันประเมินผล สังเคราะหขอมูลจากการ

ประเมิน ประชุมปรึกษาหารือ จากการดําเนินการบริหารที่ผานมา เพื่อประเมินผล วาประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมายที่ต้ังไวหรือไม ซึ่งการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติการบริหารลักษณะดังกลาวน้ี ผูวิจัยไดกําหนด

ไวในข้ันที่ตอเน่ืองหลงัจากการลงมือปฏิบัติการเพื่อเปนการสรุปใหเห็นถึงผลของการดําเนินงานในทุกข้ันตอน

อยางเปนระบบ โดยมีความเช่ือที่สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ และกระบวนการพัฒนาบุคลากรสวน

ใหญที่จะตองมีการประเมินผลของการดําเนินงาน ซึ่งในข้ันตอนน้ีผูวิจัยตองมุงเนนผลของการปฏิบัติการ

ดําเนินการบริหารของครู ผลการประเมิน เกี่ยวกับ ความรูทักษะ เจตคติตาง ๆ  ของครู โดยนําขอมูลดังกลาว

มาพิจารณารวมกัน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการในข้ันตอไป 

 ขั้นท่ี 5 Reflection: R การสะทอนผลการปฏิบัติการบริหารของครูไปยังตัวครู ผูบริหาร และ

ผูบริหารพ่ีเลี้ยง 

  จากวงจร PAOR  ของ (Kemmis and McTaggart, 1988 : 11-15) ไดนําข้ันตอน การ

สะทอนผล (Reflection) มาประยุกตในรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ เพื่อสงเสรมิ

สมรรถภาพผูเรียน สําหรับครู โดยไดกําหนดเปนข้ันตอนซึ่งเนนการนําผลการประเมินหรือการตรวจสอบการ

ปฏิบัติวิจัย หรือสิ่งที่เปน ขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติการวิจัยของครูรวมกับผูเกี่ยวของ โดยนําขอมูล
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ที่ไดรวบรวมไวจากเครื่องมือตาง ๆ มาตรวจสอบปญหาที่เกิดข้ึนในแงมุมตาง ๆ   โดยผานการถก อภิปราย

ปญหา การประเมินโดยกลุมเพื่อใหไดแนวทางของการพัฒนาข้ันตอนของการดําเนินกิจกรรมและเปนขอมูล

พื้นฐานนําไปสูการปรับปรุง สะทอนผลไปยังครูผูปฏิบัติการ ผูบริหารพี่เลี้ยง ผูบริหาร รวมทั้งสะทอนผลความพึง

พอใจ บุคคลที่เกี่ยวของ โดยสามารถสะทอนผลความสําเร็จของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กใน

โรงเรียนใหญ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน รูปแบบ ทีซีเออีอารเอ (TCAERA Model) วาบรรลุวัตถุประสงค ตาม

เปาหมายที่วางไวหรือไม 

 ขั้นท่ี 6 การเผยแพร (Announce :  A) 

  ในข้ันน้ีผูวิจัยพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงตนแบบรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม

โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ทั้งระบบ จากความ

คิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ความสามารถในการดําเนินการ และความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการ

ตรวจสอบความเปนไปไดจากการนํารูปแบบไปใชในภาคสนาม นํารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียน

เล็กในโรงเรียนใหญ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรยีน ใหมีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึนกอนที่จะนําไป

เผยแพรตอสาธารณชนและสรางเครือขายตอไป และเปนที่ช่ืนชอบของคณะครูในโรงเรียนกระบวนการ

ดําเนินงาน 6 ข้ันตอนที่กลาวมาขางตนดังแผนภาพ 
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แผนภาพ  รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน  

                       รูปแบบ ทีซีเออีอารเอ (TCAERA Model) 

 การกํากับ ติดตาม (Monitoring) และระบบพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา (Mentoring) 

  ในข้ันตอนการบริหารแบบมีสวนรวมน้ัน (Action: A) น้ันในข้ันตอนการปฏิบัติการ ไดนํานวัตกรรม 

SPED มาใชใหมีการ ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม และมีระบบผูบริหารพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา ปรึกษาในทุกข้ันตอน 

รวมทั้งผูบริหารโรงเรียน รวมกัน เพื่อใหการปฏิบัติการเปนไปตามเปาหมายที่วางไว อันจะสงผลใหรูปแบบการ

บริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียนของครู ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามที่ต้ังไว 

 เง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช   จากองคประกอบรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ เพื่อสงเสรมิสมรรถภาพผูเรยีน รูปแบบ ทีซีเออีอารเอ (TCAERA Model) ดังที่กลาวมาแลวขางตน จะ
เห็นไดวามีองคประกอบที่สงผลตอประสิทธิภาพของรูปแบบ ที่ประกอบดวยเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช 3 
ประการ คือ  
 1) ครูตองมีความมุงมั่นจริงใจในการดําเนินการตามรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน ดวยความเต็มใจ รวมมือกันและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการ
วิจัยในทุกข้ันตอน  
 2) ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 
เพื่อสงเสรมิสมรรถภาพผูเรยีน อยางจริงจัง โดยใหการสนับสนุนทั้งทางดานงบประมาณ สื่อ วัสดุ สิ่งอํานวยความ
สะดวกและสรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหกับครู  
 3) ผูบริหารพี่เลีย้งตองมคีวามตระหนักและทุมเททั้งความรู ความสามารถ ประสบการณและทกัษะ
ตาง ๆ ในการกํากับ ติดตาม ตรวจ นิเทศ ใหแนะนํา และรวมปรึกษา ในทุกข้ันตอนของการใชรูปแบบ 
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กระบวนการดําเนนิการสงเสริมงานกิจการนกัเรียน ตามระบบการดูแลชวยเหลอืนกัเรียน 

กระบวนการดําเนินงานกิจการนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามการบริหารงาน 
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 

กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

1. วางแผน (Plan) 
     1.1 ประชุม 
           1.1.1 ประชุมฝายบรหิาร 
 
 
 
            1.1.2 ประชุมครูที่ปรึกษา 
 
 
 
            1.1.3 ประชุมนักเรียน 
 

 
 
• ประกอบดวย (1) ผูอํานวยการ (2) 

รองผูอํานวยการ (3) หัวหนากลุมงาน 
(4) ครูใหญทุกโรงเรียน รวมประชุมใน
ช่ัวโมงที่ 1-2 ของวันจันทร 

• โดยครูใหญและฝายบริหารแตละ
โรงเรียนประชุมเพื่อช้ีแจงเน้ือหาสาระ
การประชุมจากฝายบริหารแกครูทีป่รกึษา 

• โดยครูที่ปรึกษาประชุมนักเรียนเพื่อช้ี
แจงเน้ือหาสาระการประชุมจากครูใหญ 
และแนวทางปฏิบัติของนักเรียน 

 
 
• ระเบียบวาระการประชุม 
• บันทึกการประชุม 
 
 
• วันจันทร ช่ัวโมงที่ 7 ของ

ทุกสปัดาห  
 
 
• วันพฤหัสบดี ช่ัวโมงที่ 7 

ของทุกสัปดาห 
2.ดําเนินงาน (Do) 
2.1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
    2.1.1 ดานความสามารถ 
          - การเรียน 
          - ความสามารถอื่น ๆ 
    2.1.2 ดานสุขภาพ 
          - รางกาย 
          - จิตใจ-พฤติกรรม 
    2.1.3 ดานครอบครัว 
          - เศรษฐกิจ 
          - การคุมครองนักเรียน 
    2.1.4 ดานอื่น ๆ   

 
ศึกษาขอมูลจากการใช 
1) ระเบียนสะสม 
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
3) อื่น ๆ เชน 
    - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ 
(E.Q.)  
    - แบบสัมภาษณนักเรียน 
    - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
    - แบบสัมภาษณผูปกครองและเย่ียม
บานนักเรียน ฯลฯ  

 
 
1) ระเบียนสะสม 
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) 
3) อื่น ๆ เชน 
    - แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ (E.Q.)  
    - แบบสัมภาษณนักเรียน 
    - แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
    - แบบสัมภาษณผูปกครอง
และเย่ียมบานนักเรียน      
 

2.2 การคัดกรองนักเรียน 
    2.2.1 กลุมปกติ (กลุมวางใจ) 
    2.2.2 กลุมเสี่ยง (กลุมหวงใย) 
    2.2.3 กลุมปญหา (กลุมใกลชิด) 

ดําเนินการดังตอไปน้ี 
1) วิเคราะหขอมลูจาก 
    1.1 ระเบียนสะสม 
    1.2 แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) 
    1.3 แหลงขอมูลอื่น ๆ  

 
1) เกณฑการคัดกรองนักเรียน 
2) แบบสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนและชวยเหลือนักเรียน
เปนรายบุคคล 
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กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

 2) คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ การคัด
กรองของโรงเรียน 

3) แบบสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนเปนหองเรียน 

2.3 การสงเสริมนักเรียน 
    (สําหรับนักเรียนทุกกลุม) 

ดําเนินการตอไปน้ี 
1) จัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
2) จัดประชุมผูปกครองช้ันเรียน 
(Classroom meeting) 
3) จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ครูพจิารณาวา
เหมาะสมในการสงเสริมนักเรียนใหมี
คุณภาพมากข้ึน 

 
1)แนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
ของโรงเรียน 
2) แนวทางการจัดประชุม
ผูปกครองช้ันเรียนของโรงเรียน 
3) แบบบันทกึ/สรุปประเมินผล
การดําเนินกจิกรรม 
     - โฮมรูม 
     - ประชุมผูปกครองช้ันเรียน 
     - อื่น ๆ 

2.4 การปองกันและแกไขปญหา 
    (มีความจําเปนอยางมากสําหรับ
นักเรียนกลุมเสี่ยง/มปีญหา) 

ดําเนินการตอไปน้ี 
1) ใหการปรึกษาเบื้องตน 
2) ประสานงานกับครูและผูเกี่ยวของ เพื่อ
การจัดกิจกรรมสําหรับการปองกันและ
ชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน คือ  
    2.1) กิจกรรมในหองเรียน 
    2.2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    2.3) กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 
    2.4) กิจกรรมซอมเสริม 
    2.5) กิจกรรมสือ่สารกับผูปกครอง 
 
 

 
1) แนวทางการจัดกิจกรรมเพือ่
ปองกันและแกไขปญหาของ
นักเรียน 5 กิจกรรม 
2) แบบบันทกึสรุปผลการคัด
กรองและชวยเหลือนักเรียน
เปนรายบุคคล 
3) แบบบันทกึรายงานผลการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

2.5 การสงตอ 
    5.1 สงตอภายใน 
    5.2 สงตอภายนอก 

ดําเนินการตอไปน้ี 
1) บันทึกการสงนักเรียนไปยังครูที่
เกี่ยวของในการชวยเหลอืนักเรียนตอไป 
เชน ครูแนะแนว ครูประจําวิชา ครู
พยาบาล เปนตน ซึ่งเปนการสงตอภายใน 
2) บันทึกการสงนักเรียนไปยังผูเช่ียวชาญ
ภายนอก โดยครูแนะแนวหรือฝาย
ปกครองเปนผูดําเนินการ ซึง่เปนการสง
ตอภายนอก 
 

 
1) แบบบันทกึการสงตอของ
โรงเรียน 
2) แบบรายงานแจงผลการ
ชวยเหลือนักเรียน 
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กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ 

3. ประเมินผล (Check) 
      3.1 ประเมินกอนและหลงั
ดําเนินงาน 
      3.2 ประเมินความพงึพอใจของ
นักเรียน ครู และผูปกครอง 
      3.2 สรุปผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
• กรอกแบบประเมนิ 
 
• กรอกแบบสอบถามความพงึพอใจ 
• รวบรวมขอมูลและจัดพิมพเปนรูปเลม 

 
• แบบประเมินกอนและหลงั

ดําเนินงาน 
• แบบสอบถามความพงึ

พอใจ ของ นักเรียน ครู 
และผูปกครอง 
 

4.ปรับปรุงพัฒนา (Action) 
 

• นําขอมูลจากการดําเนินงานมาเพื่อใช
เปนแนวทางในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และประสานความรวมมือ
กับผูปกครอง  

• ประชาสมัพันธการดําเนินงาน 

 

  

จุดท่ีควรพัฒนา   นําขอบกพรองของกจิกรรมในการบรหิารไปปรบัปรุงและพฒันาอยางจริงจัง 
นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี โรงเรียนไพรบงึวิทยาคมใชการบรหิารโรงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ 
ขอเสนอแนะ การบรหิารจะเลือกแบบใดบรหิารก็แลวแตบริบทของโรงเรียนแตผูบริหารหรือคณะครู

ตองเขาใจใหถองแทในการบริหารแตละรูปแบบตองรูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สราง
ปฏิสัมพันธที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนําผล
มาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมจัดใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรูและทักษะ

พื้นฐานที่จําเปนตามหลักสูตรโดยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู  ครูไดฝกทักษะให
ผูเรียนทําแบบทดสอบที่หลากหลาย เพื่อใหคุนเคยกับคําสั่งที่หลากหลายในการทําแบบทดสอบทั้งแบบปรนัย
และอัตนัยและจัดสอนเสริมประมวลความรูเปนระดับช้ันใหกับนักเรียนโดยมีข้ันตอนกระบวนการดําเนินการ
ตามแผนดังน้ี 

ขั้นวางแผน [Plan] 
1) ประชุมครูเพื่อเตรยีมความพรอม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน 

สําคัญ  ผลการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสบการณการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
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2)  มอบหมายงานแผนงานจัดทําโครงการทีส่อดคลองกระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3)  เขียนโครงการเพื่อเสนอพิจารณา 
4)    เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ข้ันดําเนินการ [Do] 
1)    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
2)    เขียนโครงการ 
3)     นําเสนอโครงการกบัฝายบรหิาร 

  4)     ติดตอประสานงานและดําเนินงานตามโครงการ  
ข้ันติดตามประเมินผล [Check] 

1)  สํารวจความพึงพอใจในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2)  สอบถาม สงัเกต ประเมินผลโครงการ 
3)  สรุปและรายงานผลโครงการ 

ข้ันปรับปรงุพัฒนา [Act] 
1) นําขอบกพรองและขอเสนอแนะจากการประเมินไปปรับปรงุ 
2) นําโครงการไปปรับปรงุและพัฒนากจิกรรมการดําเนินงานครั้งตอไป 

ผลการดําเนินงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญโดยโรงเรียนไพบึงวิทยาคมเนน
การจัดการเรียนรูแบบเพาะพันธุปญญานักเรียนที่เรียนในโครงการเขาศึกษาตอ ราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย
อุบลไดบางวิชาเอก ทักเรียนมีทักษะข้ันพื้นฐานในการทํางาน   

1.ครูผูสอนสามารถนําความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา” 

มาจัดทําผลการเรียนรู ออกแบบการเรียนรู  ดําเนินการจัดการเรียนรูและวัดผลและประเมินผลไดทกุคน 

2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายทุกคนไดรับการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุ

ปญญา” และประเมินผลการเรียน ผานตามเกณฑที่กําหนดของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1.ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพนัธุปญญา” เปนแบบ active learning ที่

ทําใหครูเขาใจ การสอนโดย จิตตปญญาศึกษา ความเปนเหตุเปนผลและตรรกะวาเช่ือมโยงการคิดวิเคราะห-

สังเคราะหอยางไร สามารถจับความคิดไดละเอียดวาข้ันตอนใดเปนคิดวิเคราะห ข้ันตอนใดเปนสังเคราะห ที่

จําแนกเหตุและผลอยางชัดเจนและนําไปสูการคิดเชิงระบบ  การนําเสนอผลงาน และการสะทอนคิดและมกีาร

วัดและประเมินผลได 

2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายที่ไดรับการจัดการเรียนรูไดผานกระบวนการ 

เรียนรูตามแบบเพาะพันธุปญญา ประกอบดวย  จิตตปญญาศึกษา   ความคิดเชิงระบบ  กระบวนการ RBL  

การนําเสนอผลงาน และการสะทอนคิดและผลที่ไดรบัจากการเรียนรู ผูเรียนไดความรู ทํางานเปนทีม และ 

ยอมรบัความคิดเห็น นําเสนอผลงานและสามารถถายทอดความรูใหกบัผูอื่นได 
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เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนของ (Best Practices) แลว สงผลตอสถานศึกษาอยางไร 

1.บุคลากรทางการศึกษา  มีหลักการจัดการเรียนรู จิตตปญญาศึกษา  ระบบคิดเชิงเหตุผล  เห็น

ภาพรวมในสภาพทีส่รรพสิง่ลวนสัมพันธถึงกันรูจักการสรางปญญา ที่จะทําใหการศึกษาเปนการพฒันามนุษย

ใหใชชีวิต 

2.การออกแบบการเรียนรูตามแบบโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา” ทําใหนักเรียนไดเรียนแบบ

เปนผูสรางปญญาไดดวยตนเอง โดยการใชกระบวนการโครงงานวิจัย ( RBL) เปนจุดรวมทําใหนักเรียนไดเกิด

ทักษะความคิด  3 R และ 7 C เปนตน 

3. การไดองคความรูจากการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา”  โดยผานการทําโครงงาน

ฐานวิจัย ( RBL) ของนักเรียน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและไดความรูแบบย่ังยืน 

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง โครงการ รปูภาพ แผนการ
จัดการเรียนการสอน (โปรแกรมการเรียน) ทุกกลุมสาระ  แผนการจัดการเรียนรู ทุกกลุมสาระฯ  แผนนิเทศ
ติดตามครูทุกกลุมสาระฯ  แบบประเมินและจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

จุดเดน   ดําเนินการโครงการอบรมการจัดทําหลักสูตร ครูเขารับอบรมกระบวนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ แผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตร และ
โรงเรียนมีหลักสูตรที่สมบูรณ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู สอดคลองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จุดท่ีควรพัฒนา  ควรจัดสงครูที่เขารวมอบรมนําความรูที่ไดมาใชและใหนักเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติจริง
ในรายวิชาที่ปฏิบัติกับนักเรียน 

นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี  จัดกจิกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในดานอาชีพ 
เพื่อใหเกิดทกัษะโดยแทจริง เชน โครงการ SBMLD 

ขอเสนอแนะ  การเรียนที่มีภาคปฏิบัติควรใหนักเรียนไดลงมอืปฏิบัติจริงเพื่อเปนการสรางประสบการณใน
การทํางาน 
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงขึ้น 

สถานศึกษาควรบุคลากรทุกฝายมสีวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน การสรุปผลงาน การเผยแพรผล

การปฏิบัติงานและนําผลสําเรจ็ของงานไปใชในการพิจารณาปรับปรงุงานใหชัดเจนย่ิงข้ึน สถานศึกษาควรให
บุคลากรเขารวมอบรมในวิชาที่ทําการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนอยางตอเน่ือง 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
  การดําเนินการพฒันาสถานศึกษาในอนาคตเปนการวางแผนยุทธศาสตร ของการจัดการศึกษาเพือ่ให

สถานศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตรงตามเปาหมายของชาติ  ซึ่งควรมีทิศทางดังน้ี 

   1.  จัดทําแผนพัฒนาเพื่อนําเสนอตอทุกฝายที่มสีวนเกี่ยวของเพื่อจัดสรรงบประมาณใหตรง

กับความตองการทีจ่ะพฒันา 

2. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการใหมีความเขมแข็งและเปนประชาธิปไตย 

3. พัฒนาบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีกจิกรรมทีห่ลากหลายสนองตอ

ความตองการของนักเรียนและทองถ่ินใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 

5. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหมีความพรอมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

6. สนับสนุนใหนักเรียน  เรียนรูทัง้ดานวิชาการและวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพ 

7. สนับสนุนใหนําภูมิปญญาทองถ่ินและนําสื่อที่เหมาะสมมาใชในการจัดการเรียนรูใหมากข้ึน 

8. สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

9. สงเสริมใหชุมชนมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

ความตองการและการชวยเหลือ  

  1. หนวยงานตนสังกัดควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการนํามาบรหิารจัดการศึกษาใหไดผลผลิต

กับนักเรียนโดยแทจรงิ 

       2. หนวยงานตนสังกัดควรจัดใหมกีารอบรมครูผูสอน หรือบุคลากรทางการศึกษาสรางความ

ตระหนักรวมกันนักเรียนทุกคนคืออนาคตของชาติ และเติบโตเปนผูใหญในวันขางหนา ทําอยางไรกลุมบุคคล

เหลาน้ีจะเกง  มีคุณธรรม และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
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สวนท่ี 3 

         เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices 

 

        นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอบุคคล 

            และหนวยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ และเอกลักษณ ของสถานศึกษา) 

แบบรายงาน “ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ” สําหรับสถานศึกษา 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

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

ชื่อผลงาน (Best Practices) การจัดการเรียนรูแบบเพาะพนัธุปญญา 

คําสาํคัญ   การจัดการเรียนรูแบบเพาะพันธุปญญา 

ประจําปการศึกษา  2563 
 

1.บทนํา 
 

กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูของนักเรยีน เพื่อใหบรรลุผลลัพธที่สาํคัญ

และจําเปนตอ ตัวนักเรียนอยางแทจริง มุงไปที่ใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง ตองกาวขามสาระวิชา

ไปสูการ เรียนรูเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูตองไมสอนหนังสือ ไมนําสาระที่มีในตํารามาบอกบรรยาย

ให นักเรียนจดจําแลวนําไปสอบวัดความรู ครูตองสอนคนใหเปนมนุษยที่เรียนรูการใชทักษะเพื่อการ ดํารงชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 เปนผูออกแบบการเรียนรู และอํานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู ใหนักเรียน

เรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา โดยมีประเด็นคําถามอยากรูเปนตัวกระตุนสรางแรงบันดาล ใจใหอยากเรียน 

ที่จะนําไปสูการกระตือรือรนที่จะสืบคน รวบรวมความรูจากแหลงตาง ๆ มาสนับสนุน หรือโตแยงขอสมมติฐาน

คําตอบที่คุนเคย พบเจอจากประสบการณเดิมใกลตัว สรางเปนกระบวนทัศน ใหมแทนของเดิม 

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เขารวมโครงการเพาะพันธุปญญาครั้งแรก ในปการศึกษา 2556 โดยมี

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ใหการสนุบสนุน และมีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏศรีสะเกษเปนพี่เลี้ยง ปจจุบันโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมเขารวมโครงการมาแลวเปนวา 6 ป การจัดการเรียน

การสอนเพาะพันธุปญญาของโรงเรียนไดบรรจุเขาไปในหลักสูตรของโรงเรียน ในรายวิชาเพิ่มเติม และมีการ

ประเมินผลการเรียนดวย ในปการศึกษา 2560 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบ

เพาะพันธุปญญา 1 ใน 16 โรงเรียนทั่วประเทศ 
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สภาพท่ัวไป 

การจัดการเรียนการสอน “โครงการเพาะพันธุปญญา” เปนการขยายการเรียนรูที่ยกระดับการทํา
โครงการ (project) ที่นําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะหสรางความรูโดยผูเรียนเอง ครูปรับบทบาทเปน
ผูอํานวยการใหนักเรียนเอาประสบการณปฏิบัติมาทําความเขาใจดวยสาระวิชาที่เรียนอยู เพื่อนําไปสูการ
ตีความ การบูรณาการความรูเดิมจนเขาใจและสังเคราะหเปนความรูใหมที่เกิดข้ึนแกตนเองโดยนักเรียนเอง ซึ่ง
เรียกกระบวนการเรียนรูแบบน้ีวา Research-Based Learning(RBL) วิธีน้ีจึงเปน Learning by Doing อยาง
แทจริงที่สรางทักษะคิดจนเกิดปญญา ไมใชได Doing แตไมม ีLearningอยางเต็มที่ 
 

ลักษณะสาํคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลศิ 

การจัดการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา” เปนการเปลี่ยนหลักการคิดครูอยาง

นอย  3  ประการ คือ  

1) ครูเปนผูถามไมใชผูบอกความรู ถามเพื่อใหนักเรียนเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนใหเขาสูเปาหมายการเรียนรู 

ที่สูงข้ึนดวยตนเอง  

2) ครูสรางสัมพันธกับนักเรียน เพื่อใหหองเรียนเปนสภาพแวดลอมที่รูสึกปลอดภัย นักเรียนหลุดออก

จากความหวาดกลัวที่จะกลาคิด  

3) การคิดแบบเชิงเหตุ-ผล เพื่อพัฒนาทักษะของการคิดเช่ือมโยงปรากฏการณผลกับสาเหตุ 

 

วัตถุประสงคของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

 1.เพื่อสงเสริมครปูรบัเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีสอนและยอมรบัที่เปลี่ยนแปลงกับการจัดการเรียนรู 

ใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 2.เพื่อเสริมสรางผูเรียนใหปรบัเปลี่ยนวิธีเรียน คิดเปน  แกปญหาเปน มีทักษะการทํางานเปนทีม 

ยอมรบัฟงความคิดเห็น กลาคิดกลาแสดงออก และสามารถถายทอดความรูใหกบัผูอื่นได 

 

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

 1.ครูผูสอนไดความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย“เพาะพันธุปญญา”จํานวน 20 คน 

2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  จํานวน  80  คน  ไดรับการจัดการเรียนรู 

แบบเพาะพันธุปญญา  
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 1.ครูผูสอนไดความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา” จิตตปญญา

ศึกษา   ความคิดเชิงระบบ  กระบวนการ RBL การนําเสนอผลงาน และการสะทอนคิด 

2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายที่ไดรับการจัดการเรียนรูไดผานกระบวนการ 

เรียนรูตามแบบเพาะพันธุปญญา  ประกอบดวย  จิตตปญญาศึกษา   ความคิดเชิงระบบ    กระบวนการ RBL  

การนําเสนอผลงาน และการสะทอนคิดและผลที่ไดรบัจากการเรียนรู ผูเรียนไดความรู ทํางานเปนทีม และ 

ยอมรบัความคิดเห็น  
 

2.แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน / Flow Chart ( แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นการวางแผน 

 1.ประชุมคณะบรหิารงานโรงเรียน เพื่อรับทราบปญหา และความตองการ 

 2. มอบหมายกลุมบริหารงานวิชกาการดําเนินงานจัดการเรยีนรู 

 3. เสนอขอมลูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา”เพื่อกําหนดแนวทาง

จัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี 2 ขั้นดําเนินการ 

 1.ครูทุกคนเขารับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

    แบบเพาะพันธุปญญามาจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 2.กําหนดผูเรียนในแตละระดับช้ันเขารบัการจัดการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา”ตลอด

ปการศึกษา 

 3.กําหนดรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาตลอดภาคเรียนและปการศึกษาตามบรบิทของโรงเรียน 

          4.จัดทําผลการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูตามหลักการจัดการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุ

ปญญา” 

          5.ดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักการจัดการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา”ตลอดภาคเรียน 

ขั้นท่ี 3 ประเมินผล 

 1.แบบสงัเกตการปฏิบัติงาน  แบบทดสอบความรูการจัดการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุ

ปญญา” 

 2.ประเมินผลผูเรียนดวยสภาพจริง 

ขั้นท่ี 4 ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนา 

1. นําขอบกพรองและขอเสนอแนะจากการประเมินพฒันาการจัดเรียนรูในครั้งตอไป 

2. นําความรูที่ไดไปใชและจัดทําคูมือเผยแพรตอไป 
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3.ผลลัพธ/ ผลการดําเนนิการ 

ระบผุลการดําเนินงานตามเปาหมาย – ตัวช้ีวัดที่ทํากําหนดทั้งเชิงปรมิาณและหรือคุณภาพ 

 1.ครูผูสอนสามารถนําความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา” 

มาจัดทําผลการเรียนรู ออกแบบการเรียนรู  ดําเนินการจัดการเรียนรูและวัดผลและประเมินผลไดทกุคน 

2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายทุกคนไดรับการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุ

ปญญา” และประเมินผลการเรียน ผานตามเกณฑที่กําหนดของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1.ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพนัธุปญญา” เปนแบบ active learning ที่

ทําใหครูเขาใจ การสอนโดย จิตตปญญาศึกษา ความเปนเหตุเปนผลและตรรกะวาเช่ือมโยงการคิดวิเคราะห-

สังเคราะหอยางไร สามารถจับความคิดไดละเอียดวาข้ันตอนใดเปนคิดวิเคราะห ข้ันตอนใดเปนสังเคราะห ที่

จําแนกเหตุและผลอยางชัดเจนและนําไปสูการคิดเชิงระบบ  การนําเสนอผลงาน และการสะทอนคิดและมกีาร

วัดและประเมินผลได 

2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายที่ไดรับการจัดการเรียนรูไดผานกระบวนการ 

เรียนรูตามแบบเพาะพันธุปญญา ประกอบดวย  จิตตปญญาศึกษา   ความคิดเชิงระบบ  กระบวนการ RBL  

การนําเสนอผลงาน และการสะทอนคิดและผลที่ไดรบัจากการเรียนรู ผูเรียนไดความรู ทํางานเปนทีม และ 

ยอมรบัความคิดเห็น นําเสนอผลงานและสามารถถายทอดความรูใหกบัผูอื่นได 
 

เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนของ (Best Practices) แลว สงผลตอสถานศึกษาอยางไร 

1.บุคลากรทางการศึกษา  มีหลักการจัดการเรียนรู จิตตปญญาศึกษา  ระบบคิดเชิงเหตุผล  เห็น

ภาพรวมในสภาพทีส่รรพสิง่ลวนสัมพันธถึงกันรูจักการสรางปญญา ที่จะทําใหการศึกษาเปนการพฒันามนุษย

ใหใชชีวิต 

2.การออกแบบการเรียนรูตามแบบโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา” ทําใหนักเรียนไดเรียนแบบ

เปนผูสรางปญญาไดดวยตนเอง โดยการใชกระบวนการโครงงานวิจัย ( RBL) เปนจุดรวมทําใหนักเรียนไดเกิด

ทักษะความคิด  3 R และ 7 C เปนตน 

3. การไดองคความรูจากการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา”  โดยผานการทําโครงงาน

ฐานวิจัย ( RBL) ของนักเรียน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและไดความรูแบบย่ังยืน 
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4.ปจจัยเก้ือหนุน/ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

สถานศึกษา  

1.มีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวช้ีวัดความสําเร็จระดับสถานศึกษา ที่ชัดเจนและสามารถนําไป 

สูการปฏิบัติได  

2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ  

3. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  

4. มีตารางเรียนทีเ่อื้อตอการบริหารจัดการเวลาเรียน  

5. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู สื่อ แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรู 

6. มีกิจกรรมการเรียนรู และกจิกรรมสรางสรรค  

7. มีการนําผลการพัฒนานักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูและพฒันานักเรียนอยางตอเน่ือง  

8. มีระบบการนิเทศ กํากบั ติดตาม และประเมินผลอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ  

9. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการนําเสนอผลงานทีป่ระสบผลสําเรจ็  

10. มีการสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรู  

11. มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน  

12. ชุมชนเขาใจ ใหความรวมมือ สนับสนุนการบริหารจัดการเวลาเรียนของโรงเรียน  

นักเรียน  

1. ไดเรียนรู และปฏิบัติกจิกรรมสรางสรรค โดยใชเวลาเรียนทั้งดานวิชาการ และการปฏิบัติ กจิกรรม

อยางเหมาะสม  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห มทีักษะชีวิต และมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง           

3. มีการประเมินตนเอง และนําผลการประเมินไปพฒันาการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง  

4. มีความสุขในการเรียนรูสอดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  

ผูปกครอง  

1. มีความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือในการดําเนินงาน  

2. มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

5.แนวทางการพัฒนาใหยั่งยืน 

ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง มีความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือใน

การดําเนินงานการจัดการเรียนรูของโรงเรียน 
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6.การเปนตนแบบใหกับหนวยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลท่ีไดรับ 

ความสําเร็จของโครงการเพาะพันธุปญญา  
 

1. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบในโครงการเพาะพันธุปญญาระดับประเทศ  
จาก  80  โรงเรียนในโครงการเพาะพันธุปญญาเปน  1  ใน  16  โรงเรียนตนแบบ 

2. นายวิเชียร  ไชยโชติ  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ไดรับรางวัล  ครูปญญาทีปกรเพาะพันธุปญญา
ระดับประเทศ  โดยคัดเลือกจาก  สกว.  และ  บมจ.กสิกรไทย 

3. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ไดรับเลือกเปนตัวแทนการแสดงในเวทีนําเสนอปดโครงการระดับประเทศ  
ประจําปการศึกษา  2560  ชุดการแสดงเรื่อง  ไขวควาหาปญญา 

4. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไดรับรางวัลคลิปวีดีโอแหงการเรยีนรูดีเดน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
โครงการเพาะพันธุปญญา ประจําป  2560  โดยศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

5. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไดรับรางวัลการออกแบบนิทรรศการกระบวนการคิดของโครงงาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ในโครงการเพาะพันธุปญญา  ระดับชมเชย  ประจําป  2560  โดยศูนยพี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

6. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไดรับเลือกเปนเวทีปดโครงการเพาะพันธุปญญาระดับประเทศ  ประจําป
การศึกษา  2561  ซึ่งมีผูมารวมศึกษาดูงานกวา  80  โรงเรียนทั่วประเทศ  พรอมสื่อมวลชน 

7. นางสุทิศา  ไชยโชติ  ไดรับรางวัลครูเพาะพันธุปญญาดีเดนระดับประเทศ คัดเลือกโดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  และธนาคารกสิกรไทย 

8. นายสมโภช  พิมสอน  ไดรับรางวัลครูเพาะพันธุดีเดน ระดับประเทศ 
9. นางสุจิภา  วงศวรรณา  ไดรับรางวัลครูเพาะพันธุดีเดน ระดับประเทศ 
10. ไดรับเลือกเปนโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา  นวัตกรรมเพาะพันธุปญญา  (โครงงาน

ฐานวิจัย : RBL) 
11. โลรางวัล “โรงเรียนที่มุงสรางการเปลี่ยนแปลงเพื่อครูและศิษยบนวิธีแหงเพาะพันธุปญญา”  
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7.ภาคผนวก (รองรอย หลักฐาน ภาพถาย ชิ้นงาน ฯลฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

    โลประกาศเกียรติคุณในโอกาสไดเขารวมโครงการ ตั้งแตป 2556 -2564 

 
นายวิเชียร  ไชยโชติ  ครูโรงเรียนไพรบงึวิทยาคม  ไดรับรางวัล  ครูปญญาทปีกรเพาะพันธุปญญา

ระดับประเทศ  โดยคัดเลือกจาก  สกว.  และ  บมจ.กสิกรไทย 
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โรงเรียนไพรบงึวิทยาคม  ไดรบัเลือกเปนตัวแทนการแสดงในเวทีนําเสนอปดโครงการระดับประเทศ 
  ชุดการแสดงเรือ่ง  ไขวควาหาปญญา 

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบในโครงการเพาะพันธุปญญาระดับประเทศ  
จาก  80  โรงเรียนในโครงการเพาะพันธุปญญาเปน  1  ใน  16  โรงเรียนตนแบบ 

 

 
โลรางวัล “โรงเรียนที่มุงสรางการเปลี่ยนแปลงเพื่อครูและศิษยบนวิธีแหงเพาะพันธุปญญา”  
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ชื่อผลงาน (Best Practices) การบริหารแบบมสีวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 

คําสาํคัญ   การบริหารแบบมสีวนรวม 

ประจําปการศึกษา  2563 

1. บทนํา 

กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต 

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เปนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย “ สาขาไพรบึง” เปนโรงเรียนประจาํอําเภอ 

ต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยอาศัยอาคารเรียน หอประชุมโรงเรียนบานไพรบึง เปนที่เรียน

ช่ัวคราว วันที่ 23 ตุลาคม 2517 ยายโรงเรียน   มาเรียนที่อาคารถาวร อันเปนที่ต้ังปจจุบันบนเน้ือที่ 229 ไร 

196 ตารางวา ต้ังอยูเลขที่ 50 หมูที่ 20 ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีขาราชการครูจํานวน 60 

คน พนักงานสนับสนุนการสอน จํานวน 3 คน พนักงานขับรถ จํานวน 2 คน นักการภารโรงจํานวน 3 คน มี

นักเรียน จํานวน 1,006 คน สําหรับฝายบริหารประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน รองผูอํานวยการ

สถานศึกษา 3 คน กํากับดูแลรับผิดชอบงานการบริหารงานตอจากผูอํานวยการทั้ง 4 กลุมงาน ไดแก การ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ในการบริหาร

สถานศึกษาใชหลักการกระจายอํานาจใหกับรองผูอํานวยการหัวหนากลุมงานและผูรับผิดชอบงานโดยตรง 

เพื ่อความรวดเร็วและเกิดความคลองตัวในการบริหาร ทําใหบุคลากรทุกคนเขาใจบทบาทหนาที่ของตน 

เพียงแตยังขาดกระบวนการการปฏิบัติงานที่แทจริงใหชัดเจนข้ึน 

สภาพท่ัวไป 

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไดการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนของแตละโรงเรียน ซึ่งมีบุคคลที่

ไดรับบริการทางการศึกษา หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ผูที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งมีสวนเกี่ยวของการบริหารจัด

การศึกษาของแตละปการศึกษา ความจําเปนจึงกอใหเกิดการบริหารที่สงผลใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความ

เปนธรรม ในการรับบริการทางการศึกษา โรงเรียนจึงมีโครงสรางการบริหารงาน ในแตละกลุมงานเพื่อใหการ

ดําเนินงานการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา ไดดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและแบบมีสวนรวมในการ

พัฒนาโรงเรียนและนักเรียน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ผูปกครอง บุคลากรของ

โรงเรียน และนักเรียน  โรงเรยีนไพรบึงวิทยาคมจงึกําหนดความสอดคลองการบรหิารสถานศึกษา ตามนโยบาย

แหงรัฐ ปรับเปลี่ยนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการดําเนินงาน โดยมีลักษณะงานดังน้ี  การ

บริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน การบริหารงบประมาณและแผนงาน  การบริหารงานทั่วไป และการ

บริหารงานวิชาการ  ความสําคัญอีกประการหน่ึงที่โรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนทั้งทางดาน

วิชาการและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โรงเรียนไดกําหนดลักษณะสําคัญของวิธีหรือแนวทาง

ปฏิบัติ ในการบริหารระดับช้ันเรียน ภายใตกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมการบริหารโรงเรียนเล็กใน

โรงเรียนใหญข้ึน 
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ลักษณะสาํคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลศิ 

การบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ เปนการทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ดวยความต้ังใจ โดยการทํางานดังกลาวในหวงเวลาและลาํดับที่ทรงประสิทธิภาพ คือ ถูกจังหวะและเหมาะสมกบัการ

กระทํางานดังกลาวดวยความรูสึกผูกพันใหประจักษวาเช่ือถือไวใจ การมีสวนรวมเปนหัวใจของการเสริมสราง

พลังการทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork) ที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสรางสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาเพราะการมีสวนรวมทําใหผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมเขาใจสถานการณ และอุทิศตนมากย่ิงข้ึน เพื่อ

การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา และการเปดโอกาสใหชุมชนประชาชน หรือกลุมบุคคล ไดรวมแสดงความ

คิดเหน็     รวมวางแผนการทํางาน รวมตัดสินใจเพื่อนําไปสูการแกไขพัฒนางานใหบรรลุวัตถุประสงค และเกิด

ประสิทธิภาพตามเปาหมายใหสําเร็จไปในทิศทางเดียวกัน 

         การบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญมีรูปแบบ TCAERA ประกอบดวย 6 ข้ันตอน 

ดังน้ี 

  ข้ันที่ 1 Training: T การฝกอบรมใหความรู ทักษะ และเจตคติ สําหรับครูในการพัฒนา         

เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน รูปแบบ TCAERA ที่สอดคลองกับความตองการและปญหา   

  ข้ันที่ 2 Classifying: C การแบงระดับความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติและความตองการ 

เพื่อจัดกลุมครู ในการพัฒนาเพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน รูปแบบ TCAERA 

       ข้ันที่ 3 Action: A การปฏิบัติการในรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียน

ใหญ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน รูปแบบ TCAERA 

       ข้ันที่ 4 Evaluation: E การประเมินผลรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรยีน

ใหญ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพผูเรียน  

       ข้ันที่ 5 Reflection: R การสะทอนผลการปฏิบัติการบริหารของครูไปยังตัวครู ผูบริหาร และ

ผูบริหารพี่เลี้ยง 

       ข้ันที่ 6 การเผยแพร (Announce :  A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 104 

 

วัตถุประสงคของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

 1.เพื่อใหครูสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและไดปฏิบัติหนาที่ สงเสริม สนับสนุนตอผูเรียนโดย

การจัดสภาพแวดลอมหองเรีย ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรยีนรูอยางมีความสุข และเปนผูเสริมแรง ช้ีแนะ

แนวทางใหผูเรียนศึกษาแสวงหาความรู คิดวิเคราะห อบรมบมนิสัยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคณลักษณะอัน

พึงประสงค คานิยมทีดีงามปลกูฝงความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2.เพื่อเสริมสรางผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

              1) เปาหมายเชิงปริมาณ 1,006 คนไดรับการพฒันาดานการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

             2) ผูบริหารจาํนวน 3 คน ครูจํานวน 59 คน ผูปกครอง จํานวน 1006 คนผูปกครองมสีวนรวมรับรู รวม

คิด รวมทํา รวมตัดสินใจในกิจกรรมและภารกิจของโรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

                  1) นักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม มีการพัฒนาดานการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคมากข้ึน 

              2) ผูบริหาร ครู ผูปกครองเครือขายโรงเรียน ผูปกครองเครือขายหองเรียนโรงเรียนไพรบงึวิทยาคม    

มีสวนรวมรับรู รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ ในกิจกรรมและภารกิจของโรงเรียนมากข้ึน 
 

2.แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน / Flow Chart ( แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นการวางแผน 

 1.ประชุมคณะบรหิารงานโรงเรียน เพื่อรับทราบปญหา และความตองการ 

 2. มอบหมายกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนดําเนินงานจัดการบริหารงานระดับช้ันเรียน 

 3. เสนอขอมลูเกี่ยวกับการจัดการบรหิารระดับช้ันเรียน กําหนดบทบาทและหนาที่ในโครงสราง  

ซึ่งประกอบดวยตําแหนงหนาที่ดังน้ี  ครูใหญระดับช้ันเรียน ผูชวยครูใหญ  ครูกิจการนักเรียนระดับช้ันเรียน  

ครูวิชาการระดับช้ันและครทูี่ปรึกษาระดับช้ันเรียน  กําหนดหนาที่การปฏิบัติงานของแตละตําแหนงหนาที ่

เพื่อการพัฒนาจัดการศึกษาและพฒันาคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน หรือเรียกวา สมรรถภาพผูเรียน 
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ขั้นท่ี 2 ขั้นดําเนินการ 

 1.ครูทุกคนเขารับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําความรูเกี่ยวกับการบทบาทหนาที่ในการ

บรหิารระดับช้ันเรียนแบบมสีวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 

 2.กําหนดครูและบุคลากรทุกคนมสีวนรวมในการบริหารผูเรยีนในแตละระดับช้ันเรียนตลอดป

การศึกษา 

          3.กําหนดหนาที่ของแตละบทบาทตามโครงสรางการบริหารระดับช้ันเรียน 

          4.ดําเนินการจัดการบรหิารงานระดับช้ันเรียนในดานการเรียนและพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค

ตลอดภาคเรียนและตลอดปการศึกษา 

ขั้นท่ี 3 ประเมินผล 

 1.แบบสงัเกตการปฏิบัติงาน  แบบสอบถามของผูไดรับบรกิารตอการบรหิารงานแบบมีสวนรวม

โรงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ 

 2.ประเมินผลผูเรียนดวยสภาพจริง 

ขั้นท่ี 4 ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนา 

1. นําขอบกพรองและขอเสนอแนะจากการประเมินการบรหิารงานแบบมสีวนรวมโรงเรียนเล็กใน

โรงเรียนใหญในครัง้ตอไป 

2. นําความรูที่ไดไปใชและเผยแพรตอไป 

3. ผลลัพธ/ ผลการดําเนินการ 

   ระบุผลการดําเนินงานตามเปาหมาย – ตัวช้ีวัดที่ทํากําหนดทั้งเชิงปรมิาณและหรือคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุคนไดปฏิบัติหนาทีบ่รหิารช้ันเรียนตามโครงสรางการบริหารแบบมี

สวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญไดอยางเต็มความรูและความสามารถเพื่อสงเสรมิสมรรถภาพผูเรียน 

2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายทกุคนไดรับการกํากบัดูแลในเรื่องการเรียนและ          

การพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงคไดอยางทั่วถึง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

          1.ครสูามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและไดปฏิบัติหนาที่ สงเสรมิ สนับสนุนตอผูเรียนโดยการจัด

สภาพแวดลอมหองเรียน ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข และเปนผูเสรมิแรง ช้ีแนะแนวทาง

ใหผูเรียนศึกษาแสวงหาความรู คิดวิเคราะห อบรมบมนิสัยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคณลกัษณะอันพึง

ประสงค คานิยมทีดีงามปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

         2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของโรงเรยีนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดศรีสะเกษ 
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เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนของ (Best Practices) แลว สงผลตอสถานศึกษาอยางไร 

1.บุคลากรทางการศึกษา  มีหลักการจัดการบริหารระดับช้ันเรียนโรงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ  มี

แนวทางในการกํากบัดูแลผูเรียน ทั้งทางดานการเรียน คานิยมที่ดี และพฒันาคุณลกัษณะอันพงึประสงค  

ที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมที่ดี  สงผลใหการศึกษาตอการพัฒนามนุษยใหใชชีวิตที่ดี 

2.การบริหารแบบมสีวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรยีนใหญ ทําใหนักเรียนไดรับการพฒันาสมรรถภาพ

ผูเรียนที่เกิดจากการออบแบบการจัดการบริหารสถานศึกษา โดยการใชกระบวนการแบบมสีวนรวม 

 (ทีซีเออีอารเอ)     เปนจุดรวมทําใหนักเรียนไดเกิดทักษะความคิด  3 R และ 7 C เปนตน 

3. การไดองคความรูจากการจัดการบริหารระดับช้ันเรียนของนักเรียน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทางความคิด หลักการทํางานเปนทีม  การทํางานเปนกลุม  และไดความรูแบบย่ังยืน 

4.ปจจัยเก้ือหนุน/ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

สถานศึกษา  

1.มีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวช้ีวัดความสําเร็จระดับสถานศึกษา ที่ชัดเจนและสามารถนําไป 

สูการปฏิบัติได  

2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ  

3. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  

4. มีตารางเรียนทีเ่อื้อตอการบริหารจัดการเวลาเรียน  

5. ครมูีกิจกรรมการเรยีนรู และกิจกรรมสรางสรรคพฒันาผูเรียน 

6. มีการนําผลการพัฒนานักเรยีนแลกเปลี่ยนเรียนรูและพฒันานักเรียนอยางตอเน่ือง  

7. มีระบบการนิเทศ กํากบั ติดตาม และประเมินผลอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ  

8. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการนําเสนอผลงานทีป่ระสบผลสําเรจ็  

9. มีการสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรู  

10. มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน  

11. ชุมชนเขาใจ ใหความรวมมือ สนับสนุนการบริหารจัดการเวลาเรียนของโรงเรียน  

นักเรียน  

1. ไดเรียนรู และปฏิบัติกจิกรรมสรางสรรค โดยใชเวลาเรียนทั้งดานวิชาการ และการปฏิบัติกจิกรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงคอยางเหมาะสม  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห มทีักษะชีวิต และมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง           

3. มีการประเมินตนเอง และนําผลการประเมินไปพฒันาการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง  

4. มีความสุขในการเรียนรูสอดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 
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ผูปกครอง  

1. มีความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือในการดําเนินงาน  

2. มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 

5.แนวทางการพัฒนาใหยั่งยืน 

ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง มีความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือใน

การดําเนินงานการบรหิารจัดการศึกษาแบบมสีวนรวมโรงเรยีนเล็กในโรงเรียนเลก็ในใหญของโรงเรียน 

 

6.การเปนตนแบบใหกับหนวยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลท่ีไดรับ 

บุคลากรไดเขารวมบรหิารแบบมสีวนรวมโรงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ  
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7.ภาคผนวก (รองรอย หลักฐาน ภาพถาย ชิ้นงาน ฯลฯ 

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาแบบมส่ีวนร่วม 

 รูปแบบ ทีซีเอออีาร์เอ  

 โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม จงัหวดัศรีสะเกษ  

S = School in School โรงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพ 5 แสดงโครงสร้าง S = School in School โรงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ่ 

ผูอํานวยการ 

อาจารยใหญ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

(รองผูอํานวยการคนท่ี 1) 

 

อาจารยใหญ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(รองผูอํานวยการคนท่ี 1) 
 

ผูชวยอาจารยใหญ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
(รองผูอํานวยการคนท่ี 2) 

 

ผูชวยอาจารยใหญ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(รองผูอํานวยการคนท่ี 3 ) 
 

โรงเรียน 

ม.1 

โรงเรียน 

ม.2 
 

โรงเรียน 
ม.3 

 

โรงเรียน 

ม.4 
 

โรงเรียน 

ม.5 
 

โรงเรียน 

ม.6 
 

คณะกรรม 

การบริหาร 

-ที่ปรึกษา 

-ครูใหญ ม.1 

-ผูชวย
ครูใหญ 
-ครูวิชาการ 

-ครูกิจการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

-ที่ปรึกษา 

-ครูใหญ ม.2 

-ผูชวย
ครูใหญ 
-ครูวิชาการ 

-ครูกิจการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

-ที่ปรึกษา 

-ครูใหญ ม.3 

-ผูชวย
ครูใหญ 
-ครูวิชาการ 

-ครูกิจการ 
 

คณะกรรม 

การบริหาร 

-ที่ปรึกษา 

-ครูใหญ ม.4 

-ผูชวย
ครูใหญ 
-ครูวิชาการ 

-ครูกิจการ 
 

คณะกรรม 

การบริหาร 

-ที่ปรึกษา 

-ครูใหญ ม.5 

-ผูชวย
ครูใหญ 
-ครูวิชาการ 

-ครูกิจการ 
 

คณะกรรม 

การบริหาร 

-ที่ปรึกษา 

-ครูใหญ ม.6 

-ผูชวย
ครูใหญ 
-ครูวิชาการ 

-ครูกิจการ 
 

ครูที่ปรึกษา 
ประจําหองเรียน 

ครูที่ปรึกษา 
ประจําหองเรียน 

 

ครูที่ปรึกษา 
ประจําหองเรียน 

 

ครูที่ปรึกษา 
ประจําหองเรียน 

 

ครูที่ปรึกษา 
ประจําหองเรียน 

 

ครูที่ปรึกษา 
ประจําหองเรียน 
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ภาคผนวก 
-  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 

ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 

- กําหนดมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เปาหมาย เกณฑการประเมนิมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา และใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2563 

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

- เคร่ืองมือรวบรวมขอมูลการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2563 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2563 
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กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 

 

มาตรา ๔๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมนิผลและการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม 

ตรวจสอบระบบการบรหิารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเช่ือมั่น 

ใหแกผูมสีวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสงักัดหรอืหนวยงานที่กํากับดูแล “สํานักงาน” หมายความ

วา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 

ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

         โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ 

ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทัง้จัดทําแผนพฒันาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานทีก่ํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

             เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานทีก่ํากับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลอื และ 

แนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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ขอ ๔ เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขอ ๓ แลวใหหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานที่กํากบัดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆที่ตองการใหมีการประเมินผล

และการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมสีวนไดสวนเสียกับสถานศึกษา

แหงน้ันใหแกสํานักงานเพื่อใชเปนขอมลูและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

ใหสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแก

สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากบัดูแลสถานศึกษาน้ัน ๆ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปน

แนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป ในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานักงานอาจจัด

ใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรบัการรบัรองจากสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได 

ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานทีก่ํากับดูแลสถานศึกษาน้ันติดตามผลการดําเนินการ 

ปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพือ่นําไปสูการพฒันาคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ขอ ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกบัการปฏิบัติตาม 

กฎกระทรวงน้ี 

ใหไว ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่แนวทางในการดําเนินการตาม

กฎกระทรวง 

วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมสอดคลองกบัหลักการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาที่แทจรงิ จึงสงผลใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ภายในและภายนอก 

ไมสัมพันธกัน เกิดความซ้ําซอนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ทําใหไมสะทอนความเปนจริงและเปนการ

สรางภาระแกสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่กํากบัดูแล และ 

หนวยงานภายนอกเกินความจําเปน สมควรปรบัปรุงระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อใหมีกลไกการปฏิบัติทีเ่อื้อตอการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแตละระดับ และเกิดประสทิธิภาพ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงน้ี 
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กําหนดมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เปาหมาย เกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา และใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เปาหมาย เกณฑการประเมนิมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา และใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

  

 ดวยโรงเรียนไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหไดมาตรฐานตามจุดมุงหมายของหลักสูตร เปาหมายในการพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับมาตรฐานชาติ 

และขอกําหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   

 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จึงจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายในของสถานศึกษา 

และเกณฑการประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา ที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน เอกลักษณ อัต

ลักษณของสถานศึกษา ชุมชน สังคม ทองถ่ิน ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ประกาศ ลงวันที่ 6 

สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษา

ระดับข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กระบวนการบริหารและการ

จัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยกําหนดเปาหมายและเกณฑการประเมิน

ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจํานวน 3  มาตรฐาน 

21 ประเด็นพิจารณา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหความเห็นชอบ และการมีสวนรวมของผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝาย  
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  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณา เปาหมายและเกณฑ

การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐานงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ดังรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

ลงช่ือ        ลงช่ือ  

        (นายวิสุทธิชาติ  ปญญาทรงรจุิ)             (นายสุจินต หลาคํา) 

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา            ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบงึวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบทายประกาศโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เปาหมาย เกณฑการประเมนิมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา และใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

  ผลการเรียนรูท่ีเปนคุณภาพของผูเรียนท้ังดานผลสัมฤทธิท์างวิชาการ ประกอบดวย 

ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคาํนวณ การคิดประเภทตาง ๆ การสรางนวัตกรรม 

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู ทักษะ

พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ และดานคณุลักษณะอันพึงประสงค ท่ีเปนคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
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ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขยีน การสื่อสาร และการคิดคาํนวณ 

      คําอธิบาย ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑท่ี

สถานศึกษา กําหนดในแตระดับชัน้ 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

1.1.1.1 ความสามารถใน

การอาน การเขียน การ

สื่อความภาษาไทย 

 

รอยละ 63 ของผูเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

1-6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในรายวิชาดาน

ทักษะในการอาน เขียน 

และสื่อวามหมาย

ภาษาไทยไดถูกตองอยู

ในระดับดี 

1.โครงการพฒันาศักยภาพดานความ

เปนเลิศดานภาษาไทย 

2.โครงการสงเสรมิ 

การอาน และการเขียน 

3..โครงการกํากบัติดตามนักเรียนที่มี

ความเสี่ยง 0, ร, มส 

4.โครงการสงเสรมิความรอบรูให

ผูเรียนดานการอาน 

กลุมสาระฯ

ภาษาไทย 

 

1.1.1.2 ความสามารถใน

การอาน การเขียน  

การสือ่ความ 

ภาษาตางประเทศ 

 

รอยละ 60 ของผูเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

1-6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในรายวิชาดาน

ทักษะในการอาน เขียน 

และสื่อวามหมาย

ภาษาตางประเทศได

ถูกตองอยูในระดับพอใช 

1.การพฒันาทักษะผูเรียนสูความ 

เปนเลิศดานภาษาอังกฤษ 

2.การพฒันาทักษะผูเรียนสูความเปน

เลิศดานภาษาจีน 

3.โครงการวันคริสมาสต 

 

 

 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

1.1.1.3 ความสามารถใน

การการคิดคํานวณวิชา

คณิตศาสตร 

 

รอยละ 60 ของผูเรียน

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป

ท่ี 1-6 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในรายวิชา

ดานการการคิดคาํนวณ

ไดถูกตอง 

1. โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน 

ดานคณิตศาสตร  

2. โครงการคายสงเสริมอัจฉริยภาพ

ทางดานวิชาการ (โครงการหองเรียน

พิเศษ) 

 

กลุมสาระฯ

คณิตศาสตร 
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 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหา 

      คําอธิบาย ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ 

  โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสนิใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

  อยางมีเหตุผล 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

1.1.2.1 ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และ

แกปญหา 

 

รอยละ 65 ของผูเรียน

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1-

2,4-5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในรายวิชา ดานการคิด

วิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหาไดถูกตองและ 

นักเรียน ระดับชั้นม3,6 จาก

ผลการสอบสมรรถนะเฉลี่ย

ของผูเรียน  

อยูในระดับคณุภาพดี 

1.โครงการสงเสริมความเปน

เลิศดานวิชาการ 

2.โครงการหองแหงการเรียนรู

โครงงานฐานวิจัย  (หองเรียน

เพาะพันธปญญา) 

3.โครงการสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการ

คิดเชิงระบบดวยโครงงานฐาน

วิจัย 

กลุมสาระฯ

คณิตศาสตร 

กลุมสาระฯ

วิทยาศาสตร 

กลุมสาระฯ 

ภาษาไทย 
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1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

      คําอธิบาย ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยง 

  องคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ อาจเปนแนวคิด โครงการ 

  โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

1.1.3.1 ความสามารถใน

การสรางนวัตกรรม 

รอยละ 80 ของผูเรียน

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1-6 

มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอยู

ในระดับดีเลิศและมี

ความสามารถ 

ในการสรางนวัตกรรม 

โดยจากภาระชิ้นงานท่ี

นักเรียนไดรับมอบหมายใน

รายวิชาอยูในระดับดี 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนเพ่ือความเปนเลิศทาง

วิทยาศาสตร 

2.โครงการสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการ

คิดเชิงระบบดวยโครงงานฐาน

วิจัย 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนสูความเปนเลิศดานงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี

 

กลุมสาระฯ

วิทยาศาสตร 

กลุมสาระฯการ

งานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

กลุมสาระฯศิลปะ 
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1.1.4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

      คําอธิบาย ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

  และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมีคณุธรรม 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

1.1.4.1 ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

    รอยละ 76 ของผูนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 

สืบคนหาขอมูลไดอยูในระดับ 

ดี ขึ้นไป ตามเกณฑท่ีถาน

ศึกษากําหนดอยูในระดับ

คุณภาพดีเลศิ 

 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

สูความเปนเลิศดาน

ภาษาตางประเทศ 

2.โครงการหองเรียนพิเศษดาน

วิชาการ (ICT) 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสู

ความเปนเลิศทางคอมพิวเตอร  

(SBMLD) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.โครงการสงเสริมการใชระบบ

สารสนเทศทางการศึกษา 

 

กลุมสาระฯ

วิทยาศาสตร 
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1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      คําอธิบาย ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 

  ในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ รวมท้ังมีความกาวหนาในผล 

  การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

1.1.5.มผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

รอยละ 72 ของผูเรียน  

มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

8 กลุมสาระการเรียนรู 

อยูในระดับ 3 ขึ้นไป และอยู

ในระดับคณุภาพดีเลศิ 

1. โครงการหองเรียนพิเศษ 

2.แบบบันทึกผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 

3.รายงานผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน

(O-NET) 

4.กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนแบบ RBL 

5.โครงการวงโปงลางไพรศลิป 

6.กิจกรรมประเมินตามสภาพ

จริง 

7.โครงการทูบีนมัเบอรวัน 

8.โครงการการSBMLD 

งานวัดผลและ

ประเมินผล 

กลุมบริหารงาน

วิชาการ 
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1.1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชพี 

      คําอธิบาย ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น 

  การทํางานหรืองานอาชีพ 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

1.1.6.1 มีความรู ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ 

รอยละ 83 ของผูเรียน

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1-6 

มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาการงานอาชีพและ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูใน

ระดับดี ผูเรียนมีความรู 

ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 

มีเจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษา

ตอในระดับชั้นท่ีสูงขึ้นการ

ทํางานหรืองานอาชีพและอยู

ในระดับคณุภาพยอดเยีย่ม 

1.โครงการคายเกษตร

วิชาการ 

2.โครงการสงเสริมอนุรักษ

ความเปนไทยและภูมิใจใน

ทองถ่ิน 

3.โครงการเสริมสรางเด็กดีมี

วินัย 

4. .โครงการพอเพียงใน

ทองถ่ิน 

5.โครงการสงเสริมความเปน

เลิศดานวิชาการ (แนะแนว) 

กลุมสาระฯ

การงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 123 

 

ประเด็นพิจารณา 1.2 คณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

  1.2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

      คําอธิบาย ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสาํนึก 

  ตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

1.2.1.1 มีคณุลักษณะและ

คานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ 85 ของนักเรียน

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมเปน

ผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในกฎกติกา มีคานิยม

และจิตสํานึกตามท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม  

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

1. โครงการพัฒนาระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบ

มีสวนรวมโรงเรียนเล็กใน

โรงเรียนใหญ 

2. โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา

และภาวะเปนผูนาํ 

3. โครงการสงเสริมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม 

4.กิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา 

กลุม

บริหารงาน

บุคคลและ

กิจการ

นักเรียน 
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 1.2.2 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

      คําอธิบาย ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ 

 วัฒนธรรมและประเพณไีทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

1.2.2.1 มีความภูมิใจใน

ทองถ่ินและความเปนไทย 

รอยละ 85 ของผูเรียน

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1-

6 มีความภูมิใจในทองถ่ิน 

เห็นคุณคาของความเปน

ไทย มีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรม  และ

ประเพณไีทย รวมท้ังภูมิ

ปญญาไทยระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนเพ่ือความเปนเลิศ

ทางสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

2.โครงการสงเสริมอนุรักษ

ความเปนไทยและภูมิใจใน

ทองถ่ิน 

3.โครงการอาสาแบงปน

ความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.โครงการศาสตรพระราชา 

SBMLD 

5.โครงการโรงเรียนพอเพียง

ทองถ่ิน 

 

กลุมสาระฯ

สังคมศึกษาฯ 
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 1.2.3 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

      คําอธิบาย ผูเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 

  ภาษา วัฒนธรรม ประเพณ ี
 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

1.2.3.1 ยอมรับท่ีจะอยู

รวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย 

รอยละ 85 ของผูเรียนมีการ

ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน

ความแตกตางระหวางบคุคล

ในดานเพศ วัย เชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 

ประเพณีอยูระดับดีเยี่ยม 

1โครงการพัฒนาความเปน

เลิศทางดานสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.กิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา 

กลุมสาระฯ

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

  

  1.2.4 มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

      คําอธิบาย ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสม 

  ในแตละชวงวัย สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมคีวามสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมคีวามขัดแยงกับผูอ่ืน 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

1.2.4.1 มีสขุภาวะทาง

รางกาย และจิตสังคม 

กลุมสาระฯ สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

รอยละ 90 ของผูเรียน

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1-6 

 ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต อารมณ 

และสังคม และแสดงออก

อยางเหมาะสมในแตละชวง

วัย สามารถอยูรวมกับคนอ่ืน

อยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน 

ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน อยู

ในระดับยอดเยีย่ม 

1.โครงการสงเสริมดูแล

สุขภาพผูเรียนในโรงเรียน 

2.โครงการพัฒนา

สุนทรียภาพและลักษณะนิสยั

ดานกีฬา 

3.โครงการสงเสริมความ

ประพฤติและคณุลักษณะอัน

พึงประสงค 

4.โครงการเสริมรางเด็กดีมีวินัย 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ 

กลุมสาระฯ 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

1.2.4.2 มีสขุภาวะทาง

รางกาย และจิตสังคมกลุม

สาระฯศลิปะ 

รอยละ 85 ของผูเรียน

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1-6  

ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต อารมณ 

และสังคม และแสดงออก

อยางเหมาะสมในแตละชวง

วัย สามารถอยูรวมกับคนอ่ืน

อยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน 

ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืนอยู

ในระดับยอดเยีย่ม 

 

 

1.โครงการพัฒนาคณุภาพ

การเรียนการสอนกลุมสาระ

การเรียนรูศลิปะ 

2.การพัฒนาศักยภาพผูเรียน

สูความเปนเลิศดานดนตรี 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู

กิจกรรมสงเสริมทักษะดาน

ดนตรี ศิลปะ 

 

กลุมสาระฯ 

ศิลปะ 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                 เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน 

และพันธกิจอยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตร

สถานศึกษาในทุกกลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและ

บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการเรียนรู รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

      คําอธิบาย สถานศึกษามีเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ 

   สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ 

 นโยบายของรัฐบาล และของตนสังกัด รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

2.1.1 มีเปาหมาย 

วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน 

รอยละ 100 ของสถานศึกษามี

เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธ

กิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษา 

ความตองการของชุมชน 

ทองถ่ิน วัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาแหงชาติ มี

นโยบายของรัฐบาล และของ

ตนสังกัด รวมท้ังทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  

1โครงการพัฒนากระบวนการ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

2.คําสั่งแมบท 

3.รายงานประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

4.แผนพัฒนาการศึกษา 

 

กลุม

บริหารงาน

งบประมาณฯ 
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ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

        คําอธิบาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ท้ังในสวน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี

การตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง มีการบริหาร อัตรากําลัง ทรัพยากร

ทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนา 

บุคลากรและผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมวางแผนปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษา 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

2.2.1 มีระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

 

รอยละ 93 ของสถานศึกษามี

ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา อยางเปนระบบ ท้ังใน

สวนการวางแผนพัฒนาคณุภาพ

การจัดการศึกษา การนําแผนไป

ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนา

งานอยางตอเนื่อง มีการบริหาร 

อัตรากําลัง ทรัพยากรทางการ

ศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน 

การนําขอมูลมาใชในการพัฒนา 

บุคลากรและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย

มีสวนรวมวางแผนปรับปรุง และ

พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผล

การจัดการศึกษาอยูในระดับ

คุณภาพยอดเยีย่ม 

1. โครงการจัดทํางาน

ประกันคณุภาพภายใน

สถานศึกษา 

2. คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนิน

โครงการจัดทํางานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. รายงานประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 

4. แผนพัฒนาประจําป 

 

กลุม

บริหารงาน

วิชาการ 

กลุม

บริหารงาน

งบประมาณฯ 
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ประเด็นพิจารณา 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และ ทุกกลุมเปาหมาย 

      คําอธิบาย สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ท้ังดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม 

  หลักสูตรท่ีเนนคณุภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลมุทุกกลุมเปาหมาย 

  หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุมท่ีเรียนแบบควบรวบหรือกลุมท่ีเรียนรวมดวย 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

2.3.1 ดําเนินงาน

พัฒนาวิชาการท่ีเนน

คุณภาพผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

 

รอยละ 83 ของสถานศึกษา

บริหารจัดการเก่ียวกับงาน

วิชาการ ท้ังดานการพัฒนา

หลักสูตร กิจกรรมเสริม 

 หลักสูตรท่ีเนนคณุภาพผูเรียน

รอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

อยูในระดับคณุภาพยอดเยีย่ม 

  

 

1.โครงการคายสงเสริม

อัจฉริยภาพทางดาน

วิชาการ (โครงการ

หองเรียนพิเศษ) 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3.โครงการสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาการคิดเชิงระบบดวย

โครงงานฐานวิจัย 

4.โครงการสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพครู  (ปรับปรุง

หลักสูตร) 

5.โครงการพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรูโดยใช

โครงงานฐานวิจัย "เพาะ

พันธปญญา" 

กลุม

บริหารงาน

วิชาการ 
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ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ 

      คําอธิบาย สถานศึกษาสงเสริม สนับสนนุ พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ  

  จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

2.4.1 พัฒนาครูและ

บุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

รอยละ 90 ของสถานศึกษา

สงเสริม สนับสนนุ พัฒนาครู 

บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ และ จัดใหมี

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

มาใชในการพัฒนางานและ

การเรียนรูของผูเรียน และอยู

ในระดับคณุภาพยอดเยีย่ม 

 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคคลากร ในโรงเรียน 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคคลากร เพ่ือสงเสริม

คุณภาพการศึกษา 

3.โครงการจางเหมาบริการ

งานสอนและงานท่ัวไป 

4.โครงการจัดหาครูผูสอน

ชาวตางชาติ 

5.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 

 

กลุม

บริหารงาน

บุคคลและ

กิจการ

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 131 

 

 

ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

      คําอธิบาย สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน และ  

  สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมคีวามปลอดภัย 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

2.5.1 จัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสังคมท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู 

 

รอยละ 87 ของสถานศึกษาจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

ท้ังภายในและภายนอก

หองเรียน และ สภาพแวดลอม

ทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ

เรียนรู และมีความปลอดภัย 

และอยูในคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

1. โครงการพัฒนาหองเรียน

ใหเอ้ือตอการเรียนรู 

2. โครงการปรับปรุงหอง

กิจการนักเรียน 

3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

และบรรยากาศภายใน

โรงเรียน 

4. โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนรูใน

โรงเรียน (Learning  

Space) 

5. โครงการพัฒนาแหลง

เรียนรูภายในโรงเรียน 

6. โครงการปรับปรุง

หองสมุดโรงเรียน 

 

กลุม

บริหารงาน

ท่ัวไป 
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ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

      คําอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใช  

  ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

2.6.1 จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 

รอยละ 83 ของสถานศึกษา

จัดระบบการจัดหา การพัฒนา

และการบริการ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใช ในการ

บริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู ท่ีเหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา และอยูใน

คุณภาพยอดเยีย่ม 

 

1.โครงการคาเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

2.โครงการพัฒนา

หองเรียนใหเอ้ือตอการ

เรียนรู 

3.โครงการสงเสริมการใช

ระบบสารสนเทศทาง

การศึกษา 

 

กลุม

บริหารงาน

วิชาการ 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคญั 

  เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธท่ีดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียน

อยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมท้ังรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลท่ีไดมาใหขอมูล

ปอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาํไปประยุกตใชใน

การดําเนนิชีวิต 

คําอธิบาย  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียน    

                ไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรม 

              ไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ  

              ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็นสรุปองคความรู นําเสนอผลงานและ 

              สามารถนาํไปประยุกตในชีวิตได 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคุณภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

3.1.1 จัดการเรียนรู

ผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไป

ประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

 

รอยละ 85 ของครูผูสอนจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี

แผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนาํไป

จัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการ

จัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความ

จําเปนและตองการความชวยเหลือ

พิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ 

แสดงออก แสดงความคิดเห็น 

 สรุปองคความรู นาํเสนอผลงานและ

สามารถนาํไปประยุกตในชีวิตได 

โครงการสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนนวัตกรรม

เพาะพันธุปญญาดวย

โครงงานบนฐานวิจัย 

2.โครงการโรงเรียนพอเพียง 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือสงเสริมคณุภาพ

การศึกษา 

4.รายงานผลการวิเคราะห

ผูเรียนรายบุคคลเพ่ือ

ปรับปรุงในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

5.แผนการจัดการเรียนรู 

6.รายงานวิจัยในชัน้เรียน 

กลุม

บริหารงาน

วิชาการ 

ครูทุกคน 
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ประเด็นพิจารณา 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

      คําอธิบาย มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชในการ 

  จัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

3.2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 

รอยละ 83 ของครูผูสอน  

มีการใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงเรียนรู 

รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ิน มา

ใชในการจัดการเรียนรู โดย

สรางโอกาสใหผูเรียนได

แสวงหาความรูดวยตนเอง

จากสื่อท่ีหลากหลาย และอยู

ในระดับคณุภาพยอดเยีย่ม 

1.โครงการจัดหาสื่อเคร่ืองดนตรี

สากล  

2.โครงการสื่อสารสัมพันธ

บริการชมุชนและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา  

3.โครงการสงเสริมความรอบรู

ดวยการอานขาวสารประจําวัน 

4.โครงการสงเสริมอนุรักษความ

เปนไทยและภูมิใจในทองถ่ิน 

5.โครงการสงเสริมการใชระบบ

สารสนเทศทางการศึกษา 

6.โครงการพัฒนาคณุภาพของ

การจัดการเรียนการสอนใน

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรซื้อ

กลองจุลทรรศนอิเล็คตรอน 

กลุม

บริหารงาน

วิชาการ 

กลุมสาระการ

เรียนรูทุกกลุม

สาระ 
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ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 

      คําอธิบาย ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสมัพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู  

  ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

3.3.1 มีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนเชิง

บวก 

รอยละ 85 ของครูผูสอน

มีการบริหารจัดการชั้น

เรียน โดยเนนการมี

ปฏิสัมพันธเชิงบวก ให

เด็กรักครู  ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ

เรียนรู สามารถเรียนรู

รวมกันอยางมีความสุข

อยูในระดับคณุภาพยอด

เยี่ยม 

1. โครงการหองเรียนแหงการเรียนรูโครงงาน

ฐานวิจัย(หองเรียนเพาะพันธปญญา) 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชา

ทหาร ยุวกาชาด  ลูกเสือ ทักษะชีวิต 

3. โครงการเรียนรูนอกหองเรียน 

4. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

5. กิจกรรมดวยรักและผูกพัน 

6. โครงการเสริมสรางเด็กดีมีวินัย 

7. โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ตอตานยาเสพติด 

8. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 

9.โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษาและ

ความเปนผูนํา 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนอําเภอไพรบึง 

11. โครงการสงเสริมความประพฤติและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

12. โครงการเสริมสรางเด็กดีมีวินัย 

13.กิจกรรมดวยรักและผูกพัน กิจกรรม

GenZ วัยใส ใสใจพ.บ.ค. 

14.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรสุภาพชนคน 

พ.บ.ค. 

 

กลุม

บริหารงาน

วิชาการ 

กลุมสาระการ

เรียนรูทุกกลุม

สาระ 
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ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนาํผลมาพัฒนาผูเรียน 

      คําอธิบาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มขีั้นตอนโดยใช 

  เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และ 

  ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพ่ือนําไปใชพัฒนาการเรียนรู 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

3.4.1 ตรวจสอบและประเมิน

ผูเรียนอยางเปนระบบ และนํา

ผลมาพัฒนาผูเรียน 

รอยละ 91 ของครูผูสอนมี

การตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรู

อยางเปนระบบ มีข้ันตอน

โดยใชเครื่องมอืและวิธีการ

วัดและประเมินผลที่

เหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรูและให

ขอมูลยอนกลบัแกผูเรียน

เพื่อนําไปใชพัฒนาการ

เรียนรูอยูในระดับคุณภาพ

ยอดเย่ียม 

1.โครงการปรับปรงุหลักสูตร 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

จัดทําแบบวัดและประเมินผล

ในรายวิชาเรียน 

2.แผนการจัดการเรียนรูของ

ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

3.แบบวัดผลประเมินผลสอบ

ตัวช้ีวัด กลางภาค ปลายภาค 

และแบบบันทกึผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 

4.โครงการหองแหงการเรียนรู

โครงงานฐานวิจัย (หองเรียน

เพาะพันธปญญา) 

 

-กลุม

บรหิารงาน

วิชาการ 

-กลุมสาระ

การเรียนรูทุก

กลุมสาระ 
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ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูยอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู 

      คําอธิบาย ครูและผูมสีวนเก่ียวของรวมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมท้ังใหขอมลูปอนกลบั 

  เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 

ประเด็นพิจารณา 
เปาหมาย 

(รอยละ/ระดับคณุภาพ) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

3.5.1 มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและใหขอมลู

ยอนกลบัเพื่อปรบัปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู 

 

รอยละ 77 ของครูผูสอนและ

ผูมสีวนเกี่ยวของรวม

แลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ รวมทัง้ใหขอมลู

ปอนกลับเพื่อนําไปใชในการ

ปรับปรงุและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู  

อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 

1.โครงการพฒันาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

2.โครงการพฒันากระบวนการ

จัดทําแผนพฒันาการศึกษา 

3.โครงการพฒันาศักยภาพ

บุคลากรเพือ่สงเสริมคุณภาพ

การศึกษา 

 4.โครงการสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพศักยภาพครู(ปรบัปรุง

หลักสูตร) 

5.โครงการพฒันากระบวนการ

จัดทําแผนพฒันาการศึกษา 

กลุม

บรหิารงาน

วิชาการ 

กลุม

บรหิารงาน

อํานวยการ 
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 การประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  ปการศึกษา 2563 กําหนดเกณฑการประเมนิ ดังนี้ 

        1. คารอยละ ใชเกณฑการประเมิน ดังนี ้

 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

0.00 - 49.99 1 กําลังพัฒนา 

50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

60.00 – 69.99 3 ดี 

70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 

80.00 – 100.00 5 ยอดเยี่ยม 

 

 

        2. คาเฉลี่ย ใชเกณฑการประเมิน ดังนี ้

 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

1.00-1.50 1 กําลังพัฒนา 

1.51-2.50 2 ปานกลาง 

2.51-3.50 3 ดี 

3.51-4.50 4 ดีเลิศ 

4.51-5.00 5 ยอดเยี่ยม 
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คําสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

ท่ี  127  / 2563 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันจะนําไปสูการ

กําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน ประกอบกับไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพนฐาน ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 

2561 เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ

เตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งทําใหเกิดความมั่นใจแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอย สรางความ

เชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จึงแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังน้ี 

ท่ีปรึกษา 

1.นายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

 2.นายอภิศักด์ิ  แซจึง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

 3.นายไกรศักด์ิ วรทัต  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

 4.นายปรีชา ศักดิวงษ  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

 5.นายนิรันดร ชูสิทธ์ิ  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 6.นายวิสุทธ์ิชาติ ปญญาทรงรุจิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 7.นายวิศิษฐ  เธียรทองอินทร รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 8.นางสาวธันรญพรน ไชยพรรค ศึกษานิเทศก องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
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 มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหไดมาตรฐาน 

และดําเนินไปดวยความเรียบรอย ตามวัตถุประสงค 

 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

 1.1) นายสุจินต หลาคํา ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 1.2) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 1.3) นายเรืองยศ สุภาว   ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 

 1.4) นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล      ตําแหนง ปฏิบัติหนาที่รองฯ  กรรมการ 

 1.5) นางอรชร  โคตพันธ             หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 1.6) นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล          หัวหนางานแผนงาน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

       มีหนาที่ อํานวยความสะดวกใหการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

ตามวัตถุประสงค 

 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขยีน การสื่อสาร และการคิดคาํนวณ 

   1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

   2) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

   3) นางสาววรางคณา พุฒพันธ ตําแหนง ครู กรรมการ 

   4) นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ  ตําแหนง ครู กรรมการ 

   5) นายวิระชน  สีดํา ตําแหนง ครู กรรมการ 

   6) นางสาววริยา พันวิสู ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ  
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 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา 

   1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

   2) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

   3) นางธัญญาพร ทองมนต ตําแหนง ครู  กรรมการ 

   4) นางสาวอาริยา สํานักนิตย ตําแหนง ครู  กรรมการ 

   5) นางสุปราณี  พอกพูน ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ  

 

 1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

   1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

   2) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

   3) นางสุจิภา วงศวรรณา ตําแหนง ครู  กรรมการ 

   4) นางกฤตยา เลิศศรี ตําแหนง ครู  กรรมการ 

   5) นายวิเชียร  ไชยโชติ ตําแหนง ครู กรรมการและเลขานุการ  

 

 1.1.4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

   2) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

   3) นางสาวพัชรินทร ใจเที่ยง ตําแหนง คร ู กรรมการ 

   4) นางพรรณา   ใสกระจาง ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ  

 

 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

   2) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

      3) นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค ตําแหนง ครู  กรรมการ 

      4) นางณิชาภัทร  พิมสอน ตําแหนง ครู  กรรมการ 

   5) นางสาวชลธิดา เช้ือพรมธรรม ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ 
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 1.1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชพี 

   1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

   2) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

   3) นางเสาวภา  พรหมทา ตําแหนง ครู กรรมการ 

   4) นายศุภชัย บุญทาทอง ตําแหนง ครู กรรมการ 

      5) นายรณชัย  ชัยสิทธ์ิ ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ  

 

ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 1.2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 1) นายเรืองยศ  สุภาว  ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 2) นายสาริศฐ  คําทาสี ตําแหนง ครู  รองประธานกรรมการ 

 4) นายปรีดา  คูณวงษ ตําแหนง ครู  กรรมการ 

 5) นางชิดชนก  คําทาสี ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

 1.2.2 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

   1) นายสาริศฐ  คําทาสี ตําแหนง ครู ประธานกรรมการ 

   2) นายโชคชัย  สามสี ตําแหนง ครู  รองประธานกรรมการ 

   3) นางสาวทัศนีพร แสนสุข ตําแหนง ครู กรรมการ 

   4) นางปาลีรัตน  สายมณีวงศ ตําแหนง ครู กรรมการ 

   5) นายธีรพล  โททสัสะ ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

    

 1.2.3 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

    1) นายเรืองยศ  สุภาว   ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

   2) นายสาริศฐ  คําทาสี ตําแหนง ครู  รองประธานกรรมการ 

   3) นายโชคชัย สามสี ตําแหนง ครู กรรมการ 

   4) นางปรีดา  คูณวงษ ตําแหนง ครู  กรรมการ 

   5) นางธนิกานต  ไขแสง ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ 
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 1.2.4 มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

   1) นายกฤตชัย  แปนโสม  ตําแหนง ครู  ประธานกรรมการ 

   2) นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจง ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

   3) นายสมภพ  โคตพันธ ตําแหนง ครู กรรมการ 

   4) นายบรรจบ ลําดวน ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

  1) นางเสาวภา  พรหมทา                  ตําแหนง ครู ประธานกรรมการ 

  2) นางนัชนาภรณ ชัยสารดํารงพัฒน ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

  3) นายธานินทร  บัวเข็ม ตําแหนง ครู กรรมการ 

  4) นางมันฑนา จันทเสน ตําแหนง บุคลากรสนับสนุนการสอนกรรมการ 

  5)นางสาวจารวุรรณ นาหอม ตําแหนง บุคลากรสนับสนุนการสอนกรรมการ 

  6) นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล ตําแหนง ครู กรรมการและเลขานุการ 
  

ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  2) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

  3) นางวรพรรณ โพธ์ิคง ตําแหนง ครู กรรมการ 

  4) นายสมัย บัวหยาด ตําแหนง ครู กรรมการ 

  5) นางอรชร  โคตพันธ ตําแหนง ครู กรรมการและเลขานุการ 
   

ประเด็นพิจารณา 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศกึษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย 

   1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

   2) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

   3) นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ ตําแหนง ครู กรรมการ 

   4) นางสุทิศา  ไชยโชติ ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

   1) นายเรืองยศ  สุภาว                  ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

   2) นางสาวสถาพร  สุวรรณเสาร ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

   3) นางสาวสุวรรณดี ลาคํา ตําแหนง ครู กรรมการ 

   4) นางสาวบัวลิน พันธแกน ตําแหนง ครู กรรมการ 

   5) นางสาวนภัสกรณ ธัญนพศตนันท ตําแหนง บุคลากรสนับสนุนการสอนกรรมการ 

   6) นางอําพร สะดวก ตําแหนง ครู กรรมการและเลขานุการ 
  

ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

   1) นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

   2) นายวัฒนะ  สะดวก ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

   3) นายสุรสิทธ์ิ  สัญญารัตน ตําแหนง ครู กรรมการ 

   4) นายสมภพ โคตพันธ ตําแหนง ครู กรรมการ 

   5) นายสุขสวัสด์ิ คําผาง ตําแหนง ครู  กรรมการ 

   6) นางสาวจันจิรา จงรักษ ตําแหนง ครู กรรมการและเลขานุการ 

    

ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

 3) นายสมัย  บัวหยาด ตําแหนง ครู กรรมการ 

 4) นางสาวพัชรินทร ใจเที่ยง ตําแหนง ครู กรรมการและเลขานุการ 

  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

 1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

 3) นางสาวจินตนา คงเสนะ ตําแหนง ครู กรรมการ 

 4) นางสาวธันยพร   สังขแกว ตําแหนง ครู กรรมการ 

 5) นายสมโภช  พิมสอน ตําแหนง คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณา 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 1) นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 2) นายวัฒนะ  สะดวก ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

 3) นางปทมนันท   โททสัสะ ตําแหนง ครู กรรมการ 

    4) นางสาวจันจิรา จงรักษ ตําแหนง ครู กรรมการ 

 5) นางสาวจุฑารัตน ทองตีฆา ตําแหนง ครู กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ  

    2) นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

 3) นายโชคชัย  สามส ี ตําแหนง ครู กรรมการ 

 4) นายฐิติวิวัฒน เดชกุญชร ตําแหนง ครู กรรมการ 

 5) นายประสบพร  ชูช่ืน ตําแหนง ครู กรรมการ 

 6) นางปนัดดา  หลาคํา ตําแหนง ครู กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ 

 3) นางสาวชลธิดา เช้ือพรมธรรม  ตําแหนง ครู กรรมการ 

 4) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ กรรมการ 

 5) นางณิชาภัทร พิมสอน ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู 

 1) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู รองประธานกรรมการ  

    3) นางญาณิศา  คูณวงษ ตําแหนง ครู กรรมการ 

    4) นายเอกอรุณ  ประอาง ตําแหนง ครู กรรมการ 

 5) นางสุพรรณี สมเสนา ตําแหนง ครู กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหนาที่ 1. จัดทํามาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เปาหมาย และเกณฑการประเมินมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  

            2. เตรียมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสําหรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก 

         3. ใหผูที่รับผิดชอบแตละประเด็นการพิจารณาดําเนินการประเมินคุณภาพภายในดังน้ี 

  3.1 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.1 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.6 

  3.2 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.2 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.5 

  3.3 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.3 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.4 

  3.4 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.4 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.3 

  3.5 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.5 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.2 

  3.6 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.6 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.1 

  3.7 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.2.1 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.2.4 

  3.8 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.2.2 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.2.3 

  3.9 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.2.3 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.2.2 

3.10 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.2.4 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.2.1 

3.11 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 2.1 ประเมินประเด็นพิจารณา 2.6 

3.12 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 2.2 ประเมินประเด็นพิจารณา 2.5 

3.13 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 2.3 ประเมินประเด็นพิจารณา 2.4 

3.14 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 2.4 ประเมินประเด็นพิจารณา 2.3 

3.15 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 2.5 ประเมินประเด็นพิจารณา 2.2 

3.16 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 2.6 ประเมินประเด็นพิจารณา 2.1 

3.17 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 3.1 ประเมินประเด็นพิจารณา 3.5 

3.18 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 3.2 ประเมินประเด็นพิจารณา 3.4 

3.19 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 3.3 ประเมินประเด็นพิจารณา 3.2 

3.20 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 3.4 ประเมินประเด็นพิจารณา 3.2 

3.21 ผูที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 3.5 ประเมินประเด็นพิจารณา 3.1 
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3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3.1) นายสุจินต หลาคํา ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

 3.2) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 3.3) นายเรืองยศ  สุภาว ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

 3.4) นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล ตําแหนง ปฏิบัติหนาที่รองฯ กรรมการ 

 3.5) นางเสาวภา  พรหมทา ตําแหนง ครู กรรมการ 

 3.6) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตําแหนง ครู กรรมการ 

 3.7) นายวัฒนะ สะดวก ตําแหนง ครู กรรมการ 

 3.8) นายสาริศฐ  คําทาสี ตําแหนง ครู กรรมการ 

 3.9)นางอรชร  โคตพันธ ตําแหนง ครู กรรมการและเลขานุการ 

 3.10) นายสมัย บัวหยาด  ตําแหนง ครู  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

  มีหนาที่ 1. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

            2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปละ 1 ครั้ง 

            3. สรุปและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของ

การบริหารจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นําเสนอรายงานตอ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหความเห็นชอบ เผยแพรรายงานตอสาธารณชนและหนวยงานที่

เกี่ยวของ  

            4. สงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สงองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ในลําดับตอไป 

  ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปนไปดวย

ความเรียบรอย และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 

 

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

   สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

        

                                                               

                                                                    (นายสุจินต หลาคํา) 

           ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
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เคร่ืองมือ 
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สรุปเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเดน็พิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม........................ สังกัด .....องคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา 

 
คาเปาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

 
ผลลัพธที่

สถานศึกษา
ทําได 

ระดับคาเปาหมาย 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

คาเปาหมายตาม
เกณฑ 

ต่ํากวา
ระดับ 

ที่กําหนด 

เทากับระดบั 
ที่กําหนด 

สูงกวาระดบั 
ที่กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน        

1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 61 61.07      

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแกปญหา 

65 66.40 
  

   

1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80 83.00      

1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 76 79.80      

1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 72 72.62      

1.1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 83 85.20      

ขอ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน        

1.2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 85 86.60      

1.2.2 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 85 86.20      

1.2.3 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 85 88.80      

1.2.4 มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 90 91.20      
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เกณฑการประเมินระดับคณุภาพ 
กาํลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเย่ียม (5) 

คาเปาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1 นอยกวา 2 ขอ 
บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2 นอยกวา 2 ขอ 
และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมายขอ 1.1 ท้ัง 2-3 ขอ 
บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2 ท้ัง 2 ขอ 
เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1 ท้ัง 4 ขอ 
บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2 ท้ัง 3 ขอ 
เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1 ท้ัง 5 ขอ 
บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2 ท้ัง 3 ขอ 
และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมาย

กําหนด 

คาเปาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1 ท้ัง 6 ขอ 
บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมาย
กําหนด 
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สรุปเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม............ สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.... กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี ...13... 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ                ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

    1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

ประเด็นการพิจารณา 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบั 

ที่กําหนด 

เทากับระดบั 

ที่กําหนด 

สูงกวาระดบั 

ที่กําหนด 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

1.1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทย 63 63.80      

1.1.1.2 ความสามารถ ในการอาน การเขียน การส่ือความ ภาษาตางประเทศ 60 62.40      

1.1.1.3 ความสามารถในการการคิดคํานวณ วิชาคณิตศาสตร 60 57.00      

รอยละรวม  183.20      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.1 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  61.07      

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

ไมบรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1  

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1 ท้ัง 1 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 1ขอ 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1 ท้ัง 2 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1 ท้ัง 3 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
 

 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 140 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน   .ไพรบึงวิทยาคม.........สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นายรณชัย ชัยสิทธ์ิ. ตําแหนง ครู วันที่ประเมิน 17 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

 1.1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทย 

     ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดับคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 

คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดับที่

กําหนด 

เทากับ

ระดับที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดับที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1)มีความสามารถในการอานคํายากวิชาภาษาไทยใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 โครงการพัฒนาศักยภาพดานความเปนเลิศ

ดานภาษาไทย 

 63  64 
  

 
 

  

2) มีความสามารถในการเขียนคํายากวิชาภาษาไทย 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 โครงการสงเสริมการอาน และการเขียน  63  64  

 
 

 
 

 
 

 

 

3) มีความสามารถในการเขียนเรียงความตามรูปแบบ 

ไดถูกตองวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โครงการกํากับติดตามนักเรียนท่ีมีความ

เสี่ยง 0, ร, มส 

 63 

 

 64 

 
  

 
 

 
 

 

 

4) มีความสามารถในการสื่อสารวิชาภาษาไทย 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โครงการสงเสริมความรอบรูใหผูเรียน 

ดานการอาน 

  63 

 

  64 

 
  

  
 

 

5) มีความสามารถในการสื่อความหมายเร่ืองท่ี

กําหนดใหวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  

โครงการพัฒนาศักยภาพดานความเปนเลิศ

ดานภาษาไทย 

 63 

 

 63 

 
 

 
 

  
 

 

 

รอยละรวม  319      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.1 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  63.80      

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 141 

 
 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.1 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.1 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.1 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.1ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.1 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 142 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน........ไพรบึงวิทยาคม.........สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นายรณชัย ชัยสิทธ์ิ. ตําแหนง ครู วันที่ประเมิน 4 มกราคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี        ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ  

1.1.1.2 ความสามารถ ในการอาน การเขียน การส่ือความ ภาษาตางประเทศ 

     ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษ

าทําได 

ระดับคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 

คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดับที่

กําหนด 

เทากับ

ระดับที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดับที่

กําหนด 

บรรล ุ
ไม

บรรล ุ

1) .มีความสามารถในการอานคํายากวิชาภาษาอังกฤษ 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โครงการวันคริสมาสต 60 61    
 

 
 

 

2) มีความสามารถในการเขียนคํายากวิชาภาษาอังกฤษ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

การพัฒนาทักษะผูเรียน 

สูความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ 

60 

 

62 

 

   
 

 
 

 

3)มีความสามารถในการสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษ 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

การพัฒนาทักษะผูเรียน 

สูความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ 

60 64 

 

   
 

 
 

 

 

4) มีความสามารถในการเขียนความเรียงตามรูปแบบ 

ไดถูกตองวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 การพัฒนาทักษะผูเรียน 

สูความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ 

60 62 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

5) มีความสามารถในการสื่อความหมายเร่ืองท่ีกําหนดให

วิชาภาษาตางประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

การพัฒนาทักษะผูเรียนสูความเปนเลิศดาน

ภาษาจีน 

60 63 

 

 

 

  
 

 
 

 

รอยละรวม  312      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.1.2 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  62.40      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.2 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.2 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.2 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.2 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.2 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน........ไพรบึงวิทยาคม.........สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นายรณชัย ชัยสิทธ์ิ. ตําแหนง ครู วันที่ประเมิน . 15 สิงหาคม  2563.... 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี        ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ  

 1.1.1.3 ความสามารถในการการคิดคํานวณ วิชาคณิตศาสตร 

     ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดับคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 

คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดับที่

กําหนด 

เทากับ

ระดับที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดับที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1) .มีความสามารถในการจําสูตรวิชาคณิตศาสตร 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ 

(โครงการหองเรียนพิเศษ) 

60 61 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

2). มีความสามารถในการแสดงวิธีหาคําตอบ 

 

โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ 

(โครงการหองเรียนพิเศษ) 

60 

 

60    
 

 
 

 

3) มีความสามารถในการคิดรอบคอบตัดสินใจ 

วิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน 

ดานคณิตศาสตร  

60 55 

 

 
 

    
 

4) มีความสามารถในการวิเคราะหการแกปญหา 

วิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 

โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน 

ดานคณิตศาสตร 

60 53 

 

 
 

    
 

5) มีความสามารถในการเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับ

การเรียนรูไดตอเนื่องวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ 

(โครงการหองเรียนพิเศษ) 

 

60 56  
 

    
 

รอยละรวม  285      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.1.3 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  57.00      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.3 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.3 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.3 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.3 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตาศมประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.1.3 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน........ไพรบึงวิทยาคม.........สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสาวชลธิดา เช้ือพรมธรรม ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 21 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแกปญหา 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/

กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดับคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 

คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดับที่

กําหนด 

เทากับ

ระดับที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดับที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สรางองคความรู 

เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงระบบ

โครงงานฐานวิจัย 

65 66     

 

2. มีความสามารถในการคิดอยางวิจารณญาณ  สรางองคความรู

เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

65 66    
 

 
  

3. มีความสามารถในการแยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอาน

ไดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โครงการอานวันละนิดชีวิตสดใส 65 67    
 

 
  

4. มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนจากเร่ืองท่ีกําหนดให 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โครงการอานวันละนิดชีวิตสดใส 65 67    
 

 
  

5. มีความสามารถในการแกปญหาจากเร่ืองท่ีกําหนดให  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงระบบ

โครงงานฐานวิจัย 

65 66    
 

 
  

รอยละรวม  332      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.2 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  66.40      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.2 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.2 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.2 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.2 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.2 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน........ไพรบึงวิทยาคม.........สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางพรรณา  ใสกระจาง   ตําแหนง ครู วันที่ประเมิน 21 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมาย

ที่สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษ

าทําได 

ระดับคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 

คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดับที่

กําหนด 

เทากับ

ระดับที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดับที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. มีความสามารถคนควา หาความรูเชื่อมโยงดวย

ตนเอง  

โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ

พฒันาการคิดเชิงระบบดว้ยโครงงานฐานวิจยั 

80 85 
  

   

 

2. มีความสามารถในการใชกระบวนการกลุม และการ

รวมกันทํางานเปนทีม  

โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ

พฒันาการคิดเชิงระบบดว้ยโครงงานฐานวิจยั 

80 83 
  

 
 

 
 

 

 

3. มีความสามารถรับผิดชอบงานท่ีกลุมมอบหมายและ

ขจัดความขัดแยงในการทํางาน 

โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนเพ่ือความเป็น

เลิศทางวิทยาศาสตร์ 

80 80 
 

 
 

  
 

 

4. มีความสามารถแสดงความชื่นชม หรือต้ังขอสังเกต

เกี่ยวกับการทํางานในกลุม 

โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนเพ่ือความเป็น

เลิศทางวิทยาศาสตร์ 

80 83 
  

 
 

 
 

 

 

  

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 149 

 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมาย

ที่สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษ

าทําได 

ระดับคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 

คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดับที่

กําหนด 

เทากับ

ระดับที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดับที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

5. มีความสามารถในสรรคสรางผลผลิต และชิ้นงาน

อยางสรางสรรค 

โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ

ดา้นงานอาชีพและเทคโนโลย ี

80 82 
  

   

 

รอยละรวม  413      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.3 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  83.00      

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.3 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.3 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.3 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.3 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.3 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน........ไพรบึงวิทยาคม.........สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นายวิเชียร  ไชยโชติ………….. ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน .........30  กันยายน  2563... 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. มีความสามารถในการกลาวคําทักทายหรือคํา

พ้ืนฐานอื่นดวยภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปน

เลิศดานภาษาตางประเทศ 
76 76      

2..มีความตระหนักและรูคุณคาในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการหองเรียนพิเศษดานวิชาการ (ICT) 
76 81      

3. มีความสามารถในการดูแลการใชเคร่ือง

คอมพิวเตอร 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปน

เลิศทางคอมพิวเตอร  (SBMLD) ชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

76 80      

4. มีความสามารถการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัย 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปน

เลิศดานภาษาตางประเทศ 
76 76      

5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางสรางสรรค 

โครงการสงเสริมการใชระบบสารสนเทศทาง

การศึกษา 
76 86     

 

รอยละรวม  399      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.4 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  79.80      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.4 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.4 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.4 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.4 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.4 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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สรุปเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม............. สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี ...13... 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 

 
คา

เปาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

 
ผลลัพธที่

สถานศึกษา
ทําได 

ระดับคาเปาหมาย 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

คาเปาหมายตาม
เกณฑ 

ต่ํากวา
ระดับ 

ที่กําหนด 

เทากับ
ระดับ 

ที่กําหนด 

สูงกวา
ระดับ 

ที่กําหนด 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

1.1.5.1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาไทย 72 72.08      

1.1.5.2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาวิชาคณิตศาสตร 72 67.34      

1.1.5.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาวิทยาศาสตร 72 68.22      

1.1.5.4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสังคมศึกษา 72 70.16      

1.1.5.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาศิลปะ 72 82.80      

1.1.5.6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา 72 78.20      

1.1.5.7 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาภาษาตางประเทศ 72 64.42      

1.1.5.8 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาการงานอาชีพฯ 72 76.60      

1.1.5.9 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรม 72 73.80      

รอยละรวม  653.62      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.5 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  72.62      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 
คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5 ท้ัง 1-2 ขอ 
และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5 ท้ัง 3-4 ขอ 
เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5 ท้ัง 5-6 ขอ 
เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5 ท้ัง 7-8 ขอ 
และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5 ท้ัง 9 ขอ 
และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน .........ไพรบึงวิทยาคม.................... สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางธัญญาพร ทองมนต ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 5 เมษายน 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.5.1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาไทย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับ 2.00 ข้ึนไป วิชาภาษาไทย 

 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนรายวิชาภาษาไทย 72 79   

 

 

 

  

2) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑเฉลี่ยรวม 

ระดับคุณภาพ ดี ตามเกณฑสถานศึกษากําหนด 

 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 72 80   

 

 

 

 
 

3) มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห ตามหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ผานเกณฑการประเมนิ 

 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 72 83   

 

 

 

 
 

4) มีทักษะในการปฏิบัติงานได 

 

โครงการหองเรียนพิเศษ 
72 74   
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

5) มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เปนไป

ตามเกณฑของสถานศึกษา(มีคะแนนพัฒนาการเปรียบเทียบ

จากปท่ีผานมา  

รายงานผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-

NET) 

 

 

72 

 

44.42 
  

   

 

รอยละรวม  360.42      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.5.1 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  72.08      

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.1 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.1 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.1 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.1 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.1 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน .........ไพรบึงวิทยาคม.................... สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสาวอาริยา สํานักนิตย ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 5 เมษายน 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.1.5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.5.2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาวิชาคณิตศาสตร 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับ 2.00 ข้ึนไป วิชาคณิตศาสตร 

  

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร 72 77   

 

 

 

 

 

2) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑเฉลี่ยรวม

ระดับคุณภาพ ดี ตามเกณฑสถานศึกษากําหนด 

  

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

72 80   

 

 

 

 

 

3) มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ผานเกณฑการ

ประเมิน 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

72 79      

4) มีทักษะในการปฏิบัติงานได 

 

 

โครงการหองเรียนพิเศษ 72 80   
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

5) มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เปนไป

ตามเกณฑของสถานศึกษา(มีคะแนนพัฒนาการเปรียบเทียบ

จากปท่ีผานมา  

รายงานผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-

NET) 

 

 

72 

 

20.68 
  

   

 

รอยละรวม  336.68      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.5.2 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  67.34      

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.2 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.2 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.2 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.2 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.2 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 158 

 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน .........ไพรบึงวิทยาคม.................... สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสาวอาริยา สํานักนิตย ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 5 เมษายน 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.5.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาวิทยาศาสตร 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับ 2.00 ข้ึนไป  วิชาวิทยาศาสตร 

 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร 72 78    

 

  

2) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑเฉลี่ยรวม 

ระดับคุณภาพ ดี ตามเกณฑสถานศึกษากําหนด 

 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

72 76   

   

3) มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห ตามหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ผานเกณฑการประเมนิ 

 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

72 79   

  
 

4) มีทักษะในการปฏิบัติงานได 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 

RBL  
72 80   
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

5) มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เปนไป

ตามเกณฑของสถานศึกษา(มีคะแนนพัฒนาการเปรียบเทียบ

จากปท่ีผานมา  

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 

 

 

72 

 

28.08   

   

 

รอยละรวม  341.08      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.5.3 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  68.22      

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.3 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.3 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.3 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.3 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.3 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 160 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน .........ไพรบึงวิทยาคม.................... สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 6 เมษายน 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.5.4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสังคมศึกษาฯ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับ 2.00 ข้ึนไป วิชาสังคมศึกษาฯ 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนราย

วิชาาสังคมศึกษา ฯ 
72 80   

 

 

 

 
 

2). มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑเฉลี่ยรวม

ระดับคุณภาพ ดี ตามเกณฑสถานศึกษากําหนด 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
72 79   

 

 

 

 

 

3) มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ผานเกณฑการ

ประเมิน 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

72 78   

 

 

 

  

4) มีทักษะในการปฏิบัติงานได โครงการหองเรียนพิเศษ 72 80      

5) มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

เปนไปตามเกณฑของสถานศึกษา(มีคะแนน

พัฒนาการเปรียบเทียบจากปท่ีผานมา 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 

 

 

72 33.78   

   

 

รอยละรวม  350.78      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.5.4 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  70.16      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.4 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.4 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.4 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.4 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.4 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน .........ไพรบึงวิทยาคม.................... สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสุปราณี พอกพูน ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 6 เมษายน 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ        ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.1.5.มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.5.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาศิลปะ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับ 2.50 ข้ึนไป วิชาศิลปะ 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายวิชาศิลปะ 
72 85   

 

 

 

 
 

2) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑเฉลี่ยรวม 

ระดับคุณภาพ ดี ตามเกณฑสถานศึกษากําหนด 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
72 86   

  
 

3) มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ผานเกณฑการ

ประเมิน 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

72 82   

 

 

 

  

4) มีทักษะในการปฏิบัติงาน โครงการวงโปงลางไพรศิลป 72 81      

5. นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได กิจกรรมประเมินตามสภาพจริง 72 80      

รอยละรวม  414      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.5.5 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  82.8      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.5 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.5 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.5 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.5 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.5 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน .........ไพรบึงวิทยาคม.................... สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสุปราณี พอกพูน ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 6 เมษายน 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.1.5.มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.5.6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับ 2.50 ข้ึนไป วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
72 78   

 

 

 

 
 

2) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑเฉลี่ยรวม 

ระดับคุณภาพ ดี ตามเกณฑสถานศึกษากําหนด 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
72 80   

 

 

 

 
 

3) มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห ตามหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ผานเกณฑการประเมนิ 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
72 80   

  
 

4. มีทักษะในการปฏิบัติงาน โครงการทูบีนัมเบอรวัน 72 77      

5. นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได กิจกรรมสงเสริมนักกีฬาตะกรอ 72 76      

รอยละรวม  391      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.5.6 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  78.2      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.6 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.6 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.6 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.6 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.6 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน .........ไพรบึงวิทยาคม.................... สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสุปราณี พอกพูน ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 6 เมษายน 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.5.7 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาภาษาตางประเทศ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับ 2.00 ข้ึนไป วิชาภาษาตางประเทศ 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายวิชาภาษาตางประเทศ 
72 73   

 

 

 

 
 

2) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑเฉลี่ยรวม 

ระดับคุณภาพ ดี ตามเกณฑสถานศึกษากําหนด 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
72 74   

  
 

3) มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ผานเกณฑการ

ประเมิน 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

72 73   

 

 

 

 

 

4) มีทักษะในการปฏิบัติงาน โครงการหองเรียนพิเศษ 72 75      

5) มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

เปนไปตามเกณฑของสถานศึกษา(มีคะแนน

พัฒนาการเปรียบเทียบจากปท่ีผานมา  

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 

 

72 27.11  
 

 

 

   

รอยละรวม  322.11      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.5.7 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  64.42      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.7 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.7 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.7 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.7 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.7 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน .........ไพรบึงวิทยาคม.................... สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 6 เมษายน 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.5.8 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาการงานอาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมาย

ที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับ 2.50 ข้ึนไป วิชาการงานอาชีพ 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนราย

วิชาการงานอาชีพ 

72 

 

 

75 

 

 

  

  
 

2) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑเฉลี่ยรวม 

ระดับคุณภาพ ดี ตามเกณฑสถานศึกษากําหนด 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 72 

 
77   

  
 

3) มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ผานเกณฑการ

ประเมิน 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 72 

 

 

78 

 

 

  

  

 

4) มีทักษะในการปฏิบัติงาน โครงการการSBMLD  72 78      

5. นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โครงการการSBMLD 72 75      

รอยละรวม  383      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.5.8 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  76.6      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.8 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.8 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.8 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.8 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.8 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน .........ไพรบึงวิทยาคม.................... สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 6 เมษายน 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     1.1.5.9 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับคุณภาพ ผาน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

72 

 

75 

 
  

  
 

2) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑเฉลี่ยรวม 

ระดับคุณภาพ ดี ตามเกณฑสถานศึกษากําหนด 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 72 

 

73 

 
  

  
 

3) มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห ตามหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ผานเกณฑการประเมนิ 

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 72 

 

73 

 
  

  
 

4) มีทักษะในการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรมเขาคายของแตละกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

72 

 

74 

 
  

  
 

5) นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได กิจกรรมเขาคายของแตละกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

72 74 
  

  
 

รอยละรวม  369      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.5.9 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  73.8      

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 171 

 
 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.9 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.9 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.9 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.9 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.5.9 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 172 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม........................ สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางวริยา พันวิสู ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 9 เมษายน 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการวางแผนใน

การทํางาน 

โครงการคายเกษตรวิชาการ 
83 86      

2. นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 มีเจตคติที่ดีตอการ

ทํางานและภมิูใจในผลงานของตนเอง 

1.โครงการคายเกษตรวิชาการ 

2.โครงการสงเสริมอนุรักษความเปนไทย

และภูมิใจในทองถิ่น 

 

83 
85      

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1--6 สามารถ

จําแนกอาชีพที่สุจริตและไมสุจริต 

โครงการเสริมสรางเด็กดีมีวินัย 83 

 

85 

 
  

 
 

 
 

 

4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1--6 สามารถ

ทํางานหรือประกอบอาชีพ  

1.โครงการเสริมสรางเด็กดีมีวินัย 

2.โครงการพอเพียงในทองถิ่น 
83 86      

5.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1—6 สามารถบอก

อาชีพที่ตนสนใจ 

โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 

(แนะแนว) 
83 84      

รอยละรวม  426      

สรุปผลการประเมินขอ 1.1.6 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  85.2      

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 173 

 
เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.6 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.6 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.6 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.6 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.1.6 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 174 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม........................ สังกัด .....องคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นายบรรจบ  ลําดวน  ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน วันที่  15 กันยายน 2563 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
ขอ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน     1.2.1.มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. มีความสามารถมาโรงเรียนทันเวลา  โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

แบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 

85 

 

 

87 

 

 

  

 
 

 
  

2. มีความสามารถเขาเรียนและความ

รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

แบบมีสวนรวมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 

85 86 
  

  
 

3. แตงกายถูกตองตามกฎระเบียบของ

สถานศึกษาและถูกตองตามกาลเทศะ 

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

และภาวะเปนผูนํา 

85 86.5 
  

  
 

4. เดินผานครูและผูใหญอยางสุภาพ

เรียบรอยมีสัมมาคาระ 

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

85 86.5 
  

  
 

5. ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 85 87      

รอยละรวม  433      

สรุปผลการประเมินขอ 1..2.1 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  86.6      

 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 175 

 
เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.1 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.1 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.1 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.1 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.1 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 176 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม........................ สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน ช่ือผูประเมิน …นางธนิกานต ไขแสง….. ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน ....18 มีนาคม 2564....... 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
ขอ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน     1.2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. มีความสามารถเขารวมกิจกรรมวัฒนธรรม

และประเพณีของทองถิ่น 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อความ
เปนเลิศทางสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

85 

 

85.5 

 
  

 

 

 

  

2. มีผลงานดานวัฒนธรรมและประเพณีของ

ทองถิ่นและของไทย 

2.โครงการสงเสริมอนุรักษความเปนไทยและ
ภูมิใจในทองถิ่น 

85 86   
 

 

 

 
 

3. เขารวมกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น 3.โครงการศาสตรพระราชา SBMLD 85 86      

4. ใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิ

ปญญาไทย 

4.โครงการโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น 
 

85 87   
  

 

5. มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย  

5.โครงการอาสาแบงปนความรูภูมิปญญา
ทองถิ่น 

85 86.5    
 

 
 

 

รอยละรวม  431      

สรุปผลการประเมินขอ 1.2.2 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  86.2      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.2 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.2 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.2 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.2 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.2 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม........................ สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นายธีรพล โททัสสะ. ตําแหนง ครู วันที่ประเมิน .25 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
ขอ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. รูจักการใหเพื่อสวนรวมและเพื่อผูอ่ืน 

 

โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางดานสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

85 

 

 

88 

 

 

  

 
 

 

 

2. แสดงออกถึงการมีนํ้าใจหรือใหการชวยเหลือ

ผูอ่ืน 

โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางดานสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

85 
 
 

89 

 

 

  

 
 

 

 

3. รูจักแบงปนทรัพยสินหรือส่ิงของเพื่อผูอ่ืน 

 

 

โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางดานสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

85 89   
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

4. เขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

 

 

โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางดานสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

85 89   

 
 

 
  

5. เขารวมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและ

ทองถิ่น 

โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางดานสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

85 89    
 

 
 

 

รอยละรวม  444 
  

 
 

 
 

 

สรุปผลการประเมินขอ 1.2.3 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  88.8 
  

  
 

 

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.3 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.3 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.3 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย 1.2.3 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.3 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม........................ สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นายปรีดา คูณวงษ    ตําแหนง ครู    วันที่ประเมิน  30 กันยายน 2563 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูของเรียน: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 

ขอ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  1.2.4 สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1.รูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา โครงการสงเสริมดูแลสุขภาพผูเรียนใน

โรงเรียน 
90 91   

 
 

 
 

 

2.ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ โครงการพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะ

นิสัยดานกีฬา 
90 92   

 
 

 
  

3.มีสุขนิสัยที่ดี และปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยาง

ถูกตองเหมาะสมตามวัยได 

โครงการสงเสริมความประพฤติและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
90 91   

 
 

 
  

4. รูจักวิธีปองกันตนเองไมใหเกิดอุบัติภัยได โครงการเสริมรางเด็กดีมีวินัย 90 90  
 

 
 

 
 

 

5. มีความม่ันใจและกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะ 
90 92   

 
 

 
  

รอยละรวม  456 
  

 
 

 
 

 

สรุปผลการประเมินขอ 1.2.4 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  91.2      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.4 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.4 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.4 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย 1.2.4 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 1.2.4 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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สรุปเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน .....ไพรบึงวิทยาคม...... สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ.... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.... กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี ...13... 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบั 

ที่กําหนด 

เทากับระดบั 

ที่กําหนด 

สูงกวาระดบั 

ที่กําหนด 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 100 100      

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 93 94.80      

2.3 ดาํเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 83 84.40      

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 90 93.60      

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการเรียนรู 87 87.80      

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 83 87.00      

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมายมาตรฐานท่ี 2 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมายมาตรฐานท่ี 2 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมายมาตรฐานท่ี 2 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมายมาตรฐานท่ี 2 ท้ัง 4-5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมายมาตรฐานท่ี 2 ท้ัง 6 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจดัการ 

โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม........................ สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 
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ช่ือผูประเมิน นางสาวพัชรินทร  ใจเที่ยง ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 17 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  : ระดับคุณภาพ    กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี        ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. สถานศึกษามีการศึกษาสภาพปญหาและวิเคราะห

ตนเอง (SWOT) 

โครงการพัฒนากระบวนการจัดทําแผน 

พัฒนาการศึกษา 

100 100 
 

 
 

 
 

2. สถานศึกษามีวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ และ

เปาหมาย ไวอยางชัดเจน 

 

1.คําสั่งแมบท 

2.รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
100 100 

 

   

 

 3. สถานศึกษามีวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ สอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษา  

 

แผนพัฒนาการศึกษา 

 

100 100 

 

   

 

4. สถานศึกษามีวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ ความ

ตองการของชุมชน ทองถ่ิน  

 

แผนพัฒนาการศึกษา 100 100     

 

5.สถานศึกษามีวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ ตรงวัตถุประสงค

ของแผนการศึกษาแหงชาติ มีนโยบายของรัฐบาล และ

ของตนสังกัด รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงการพัฒนากระบวนการจัดทํา- 

แผนพัฒนาการศึกษา 

100 100      

รอยละรวม  500      

สรุปผลการประเมินขอ 2.1 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  100      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.1 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.1 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.1 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย 2.1 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.1 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม........................ สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสาวจันจิรา จงรักษ ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 21 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ    กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1.สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 

โครงการจัดทํางานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

93 

 

94 

 
  

 
 

 
 

 

2. สถานศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการจัด

ทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

93 

 

95 

 
  

 
 

 
  

3.สถานศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 93 

 

95 

 
  

 
 

 
  

4. สถานศึกษามีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

แผนพัฒนาประจําป 93 

 

95 

 
  

 
 

 
  

5. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

แผนพัฒนาประจําป 93 95    
 

 
 

 

รอยละรวม  474 
  

 
 

 
 

 

สรุปผลการประเมินขอ 2.2 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  94.80 
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.2 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.2 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.2 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย 2.2 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.2 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม........................ สังกัด .....องคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน ช่ือผูประเมิน ……นางอาํพร สะดวก………….. ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน ......6 เมษายน 2564........ 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ    กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

    2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/

กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1.สถานศึกษามีสาระการเรียนรูท่ีบูรณาการ การเรียนรูระดับ

สากล ระดับชาติ และระดับทองถ่ินอยางเหมาะสม 

 

1.โครงการคายสงเสริม

อัจฉริยภาพทางดานวิชาการ 

(โครงการหองเรียนพิเศษ) 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

83 84   

 

 

 

 

 

  

2.สถานศึกษาจัดทําสาระการเรียนรูท่ีบูรณาการ การเรียนรูระดับ

สากล ระดับชาติ และระดับทองถ่ินนท่ีเปนมาตรฐาน 

 

โครงการสงเสริมการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดเชิง

ระบบดวยโครงงานฐานวิจัย 

83 84   

 

 

 

  

3.สถานศึกษานําสาระการเรียนรูท่ีบูรณาการ การเรียนรูระดับ

สากล ระดับชาติ และระดับทองถ่ินไปใชอยางเหมาะสม 

 

 

โครงการสงเสริมการจัดการเรียน

การสอนโครงงานฐานวิจัย 83 

 

85 
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ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/

กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

4.สถานศึกษามีการประเมินการใชหลักสตูร โดยการมสีวนรวม

ของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

 

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ

ครู  (ปรับปรุงหลักสูตร) 83 84   

 

 

 

  

5.สถานศึกษามีการปรับปรุงสาระการเรียนรูท่ีบูรณาการการ

เรียนรูระดับสากล ระดับชาติ และระดับทองถ่ินอยางเหมาะสม 

โครงการพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรูโดยใช

โครงงานฐานวิจัย "เพาะพันธ

ปญญา" 

 

83 

 

85 

   

 

 

 

 

รอยละรวม  422      

สรุปผลการประเมินขอ 2.3 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  84.40      

 

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.3 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.3 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.3 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย 2.3 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.3 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม........................ สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสุทิศา ไชยโชติ. ตําแหนง ครู วันที่ประเมิน 19 มีนาคม 2564. 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ    กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

              2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1.ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรตามแผนงานและ

โครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เพ่ือสงเสริม

คุณภาพการศึกษา 90 95      

2.ผูบริหารสถานศึกษานิเทศ ติดตาม 

ชวยเหลือ ใหคําแนะนําและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ในโรงเรียน 

 90 94      

3.ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถ

มอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถ 

ความถนัดของแตละบุคคลอยางท่ัวถึง 

โครงการจางเหมาบริการงานสอนและงานท่ัวไป 

 90 92      

4.ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานบรรลุตาม

เปาหมายท่ีวางไว 

 

 

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
90 

 

 

92 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

5.ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากร

ทุกคนจัดทําผลงานทางดานวิชาการสงรับการ

ประเมิน 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ในโรงเรียน 

 

90 

 

 

95    
 

 

 
 

 

 

รอยละรวม  468      

สรุปผลการประเมินขอ 2.4 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  93.6      

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.4 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.4 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.4 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย 2.4 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.4 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม........................ สังกัด .....องคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางอรชร โคตพันธ ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน  15 มกราคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ    กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ          ยอดเยี่ยม 

                2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1.สถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู มี

อาคารสถานท่ีเหมาะสม 

 

โครงการพัฒนาหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 87 
 

 

88 
 

 

  

    
 

    
 

2.สถานศึกษามีอาคารพอเพียงและเหมาะสม โครงการปรับปรุงหองกิจการนักเรียน 87 87.5      

3.สถานศึกษามีสภาพแวดลอมสะอาด สะดวก 

ปลอดภัย มีพ้ืนท่ีสีเขียวรมร่ืนสวยงาม เอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและบรรยากาศ
ภายในโรงเรียน 
 

87 
 
 
 

88 
 
 
 

  

 
 

 

 

4.สถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนรูใน
โรงเรียน (Learning  Space) 
 
 

87 
 

87.5 
 

  

 
 
 

 
 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 192 

 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

5.สถานศึกษามีแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน 

1. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
2. โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 
 

87 88   
 
 

 

  

รอยละรวม  439 
  

 
 

 

 

 

สรุปผลการประเมินขอ 2.5 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  87.80 
  

 
 

  

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.5 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.5 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.5 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย 2.5 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.5 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียน ........ไพรบึงวิทยาคม........................ สังกัด .....องคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 13 ธันวาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ    กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

                2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมาย

ที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. สถานศึกษาสงเสริมการผลิตส่ือ ส่ือธรรมชาติ   ส่ือ

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่

เหมาะสมและสอดคลองกับวัย 

โครงการคาเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็ว

สูง 

 

83 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2.สถานศึกษาประเมินผลการผลิตและการใชส่ือ 

 

โครงการสงเสริมการนิเทศติดตาม 83 

 

85 

 

 
 

 
 

 
 

 

3.สถานศึกษาพัฒนาสื่อท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 

1.โครงการพัฒนาหองเรียนใหเอ้ือตอการ

เรียนรู 

2.โครงการหองเรียนพิเศษดานวิชาการ 

(ICT) 

83 

 

 

 

87 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

4.สถานศึกษาจัดทําส่ือธรรมชาติ ส่ือเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงการสงเสริมการใชระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษา 

 

83 

 

 

88 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมาย

ที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

5 สถานศึกษาสงเสริมการดูแลรักษา ซอมแซมส่ือที่

ชํารุด ใหสามารถใชงานได 

 

โครงการซอมบํารุงครุภัณฑวิทยาศาสตร 83 87    
 

 
 

 

รอยละรวม  435 
  

 
 

 
 

 

สรุปผลการประเมินขอ 2.6 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  87 
  

 
 

 
 

 

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.6 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.6 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.6 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย 2.6 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2.6 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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สรุปเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โรงเรียน .......ไพรบึงวิทยาคม........ สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี ...13... 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ : ระดับคณุภาพ กําลังพัฒนา   ปานกลาง  ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตาม

เกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบั 

ที่กําหนด 

เทากับระดบั 

ที่กําหนด 

สูงกวาระดบั 

ที่กําหนด 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

85 85.90 
  

 
 

 
  

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 83 85.20      

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80 81.80      

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 91 92.80      

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 

77 77.80 
  

 
 

 
  

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมายมาตรฐานท่ี 3 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมายมาตรฐานท่ี 3 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมายมาตรฐานท่ี 3 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมายมาตรฐานท่ี 3 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมายมาตรฐานท่ี 3 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โรงเรียน .............ไพรบึงวิทยาคม............. สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสาวสุพรรณี สมเสนา. ตําแหนง ครู วันที่ประเมิน 20 พฤศจิกายน 2563 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานท่ี 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมาย

ที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. ครูผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามวัฒนธรรม

ไทย และหลักศาสนาท่ีตนนับถือมีความรัก ความเมตตา

ตอศิษย 

 

1. โครงการโรงเรียนพอเพียง 
2. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
นวัตกรรมเพาะพันธุปญญาดวยโครงงานบน
ฐานวิจัย 
 

85 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

  

  

 

2.ครูมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จุดหมายของการจัดการศึกษา และนํามาประยุกตใชใน

การจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสงเสริม
คุณภาพการศึกษา  

85 85.5      

3.ครูมีการสํารวจนักเรียนรายบุคคล วิเคราะหนักเรียน

รายบุคคล เพ่ือนําผลไปพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

รายงานผลการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลเพ่ือ
ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

85 86      
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมาย

ที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

4.ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน

ดวยรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูเต็ม

ศักยภาพและนําผลการวัดและประเมินผลไปพัฒนาใน

การจัดการเรียนรู 

 

แผนการจัดการเรียนรู 
 

85 87 

 

 

 

 

 

  

  

 

5.ครูใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียนอยางตอเนื่อง 

รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 

85 85 
 

 
 

   

รอยละรวม  429.5      

สรุปผลการประเมินขอ 3.1 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  85.9      

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.1 นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.1 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.1 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.1 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.1 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โรงเรียน .............ไพรบึงวิทยาคม............. สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางณิชาภัทร พิมสอน ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 23 พฤศจิกายน 2563 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานท่ี 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ           ยอดเยี่ยม 
3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมาย

ที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. ครูผูสอนมีการแสวงหาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 

 

 

 

1.โครงการจัดหาส่ือเครื่องดนตรีสากล  
2.โครงการส่ือสารสัมพันธบริการชุมชน
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

3.โครงการสงเสรมิความรอบรูดวย
การอานขาวสารประจําวัน  

83 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

  

  

 

2. ครูนําวัสดุในทองถิ่นมาผลิตและใชส่ือในการจัดการ

เรียนรู 

 

โครงการสงเสริมอนุรักษความเปนไทย
และภูมิใจในทองถิ่น  
 

83 

 

 

85 

 

 

  

  

 

3.ครูมีความรู ความเขาใจในการใชส่ือและเทคโนโลยี 

 

โครงการสงเสริมการใชระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษา 
 

83 

 

 

86 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมาย

ที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

4.ครูนําเทคนิควิธีการในการใชส่ือและเทคโนโลยีมา

พัฒนาตนเองและงานในหนาที่ 

 

1. โครงการสงเสริมการใชระบบ

สารสนเทศทางการศึกษา  

2.โครงการหองเรยีนพเิศษดาน
วิชาการ (ICT)  

83 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

  

  

 

5.ครูประเมินผลการใชส่ือ เทคโนโลยี และนํามา

พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเน่ือง 

1.โครงการหองเรยีนพเิศษดาน
วิชาการ (ICT)  
2.โครงการพฒันาคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนใน
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรซื้อ
กลองจลุทรรศนอเิล็คตรอน  

83 85      

รอยละรวม  426      

สรุปผลการประเมินขอ 3.2 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  85.2      
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2. นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.2 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.2 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.2 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.2 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมาย

กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 201 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โรงเรียน .............ไพรบึงวิทยาคม............. สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสาวจุฑารัตน ทองตีฆา ตาํแหนง ครู วันที่ประเมิน 25 มกราคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานท่ี 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมาย

ที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. ครูสรางวามสัมพันธท่ีดีกับผูเรียนโดยผานการจัดกิจกรรม

ตางๆ 

 

1. โครงการหองเรียนแหงการเรียนรู
โครงงานฐานวิจัย  (หองเรียนเพาะ
พันธปญญา) 
2. โครงการพัฒนาวินัยโดย
กระบวนการลูกเสือ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนผูบําเพ็ญประโยชน 
นักศึกษาวิชาทหาร ยุวกาชาด  
ลูกเสือ ทักษะชีวิต 
4. โครงการเรียนรูนอกหองเรียน 
 

80 83      

  

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 202 

 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมาย

ที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

2.ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางวินัย ขอตกลง 

และแนวการปฏิบัติตนในการอยูรวมกัน 

1. โครงการประชาธิปไตยใน
สถานศึกษาและความเปนผูนํา 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนอําเภอไพรบึง 
3. โครงการสงเสริมความประพฤติ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
4. โครงการเสริมสรางเด็กดีมีวินัย 
5. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

80 82      

3.ครูปฏิบัติกับผูเรียนอยางเทาเทียมกัน โดยไมแบงแยกเชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษา เพศ หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมและสรางเสริมให

ผูเรียนเห็นคุณคาของความแตกตางระหวางบุคคล 

1. โครงการหองแหงการเรียนรู
โครงงานฐานวิจัย  (หองเรียนเพาะ
พันธปญญา) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนผูบําเพ็ญประโยชน 
นักศึกษาวิชาทหาร ยุวกาชาด  
ลูกเสือ ทักษะชีวิต 
3. โครงการประชาธิปไตยใน
สถานศึกษาและความเปนผูนํา 
4. โครงการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
5. โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ตอตานยาเสพตดิ 

80 82      
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมาย

ที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

4.ครูสรางเสริมมิตรภาพระหวางผูเรียน กิจกรรมดวยรักและผูกพัน 

กิจกรรมGenZ วัยใส ใสใจพ.บ.ค. 

80 81      

5.ครูใหรางวัลหรือชื่นชมตอผูเรียนท่ีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ไปในทางท่ีดีข้ึน และเปนแบบอยางได 

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรสุภาพชนคน 

พ.บ.ค. 

80 81      

รอยละรวม  409      

สรุปผลการประเมินขอ 3.3 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  81.8      

 

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2. นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.3 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.3 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.3 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.3 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 204 

 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โรงเรียน .............ไพรบึงวิทยาคม............. สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นางสาวจุฑารัตน ทองตีฆา. ตําแหนง ครู วันที่ประเมิน 20 ธันวาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานท่ี 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. ครูผูสอนมีความรูความเขาใจในกระบวนการวัดและ

ประเมินผล 

  

โครงการปรับปรุงหลักสูตร จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู จัดทําแบบวัด
และประเมินผลในรายวิชาเรียน 

91 
 
 

93 
 
 

  

  

 

2.ครูมีการออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู 

 

แผนการจัดการเรียนรูของครูทุก
กลุมสาระการเรียนรู 

91 92      

3.ครูใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย แผนการจัดการเรียนรูของครูทุก
กลุมสาระการเรียนรู 

91 92      
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

4.ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนสอดคลองกับ

สภาพจริง 

 

แบบวัดผลประเมินผลสอบตัวช้ีวัด 
กลางภาค ปลายภาค และแบบ
บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

91 93   

  

 

5.ครูนําผลการประเมินไปใชพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็ม

ตามศักยภาพและตอเน่ือง  

โครงการหองแหงการเรียนรู
โครงงานฐานวิจัย (หองเรียนเพาะ
พันธปญญา) 

91 94      

รอยละรวม  464      

สรุปผลการประเมินขอ 3.4 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  92.80      

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2. นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.4 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.4 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.4 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.4 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โรงเรียน .............ไพรบึงวิทยาคม............. สังกัด .....องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผูประเมิน นายสมโภช พิมสอนตําแหนง ครู วันที่ประเมิน 17 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานท่ี 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ: ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. ครูผูสอนเขารวมอบรมพัฒนาศักยภาพในรายวิชาจัดการ

เรียนรู 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 77 

 

78 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

2.ครูผูสอนไดรับการนิเทศ ติดตาม จากผูบังคับบัญชา 

 

โครงการพัฒนากระบวนการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา 

 

77 79   

 

 
 

 

 
 

 

3.ผูมสีวนเกี่ยวของรวมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ซึ่งกันและกันในชั่วโมง PLC 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

สงเสริมคุณภาพการศึกษา 

 

77 78   
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

คาเปาหมายที่

สถานศึกษา

กําหนด 

 

ผลลัพธที่

สถานศึกษา

ทําได 

ระดบัคาเปาหมาย 

คาเปาหมายตามเกณฑ 
คาเปาหมายตามเกณฑ 

ต่ํากวา

ระดบัที่

กําหนด 

เทากับ

ระดบัที่

กําหนด 

สูงกวา

ระดบัที่

กําหนด 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

4. ผูมีสวนเกี่ยวของใหขอมูลปอนกลับเพ่ือนําไปใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  

 

 

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพครู

(ปรับปรุงหลักสูตร) 77 

 

76 

 
 

 
   

 
 

5.นําขอมูลยอนกลับไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  

 

 

 

โครงการพัฒนากระบวนการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา 

 

 

77 

 

78 

   

 
 

 

 
 

 

รอยละรวม  389      

สรุปผลการประเมินขอ 3.5 รอยละเฉลี่ย (รอยละรวม ÷ จํานวนประเด็นการพิจารณา) =  77.8      

 

 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 2. นอยกวา 2 ขอ 

และมีระดับตํ่ากวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.5 ท้ัง 2 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.5 ท้ัง 3 ขอ 

เปนไปตามท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.5 ท้ัง 4 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

คาเปาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปาหมาย ขอ 3.5 ท้ัง 5 ขอ 

และมีระดับสูงกวาท่ีเปาหมายกําหนด 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวชิาพ้ืนฐาน  โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 

 

 

ลาํดบั ระดบัชั้น 
จาํนวน

นกัเรียน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ 
 

S.D. 0 ร มส 
 

S.D. 0 ร มส 
 

S.D. 0 ร มส 
 

S.D. 0 ร มส 

1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 174 2.84 0.62 1 0 0 3.13 0.72 0 0 0 2.78 0.82 0 0 0 2.97 0.82 0 0 0 

2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 180 3.12 1.00 1 0 0 2.76 0.83 0 0 0 2.69 0.95 1 0 0 2.61 0.85 0 0 0 

3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 169 2.78 1.20 0 0 0 2.64 0.78 0 0 0 2.53 0.84 0 0 0 2.92 0.87 0 0 0 

รวมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 523 2.91 0.18 2 0 0 2.84 0.26 0 0 0 2.67 0.13 1 0 0 2.84 0.19 0 0 0 

4 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 127 2.84 0.70 0 0 0 2.80 0.64 0 0 0 3.59 0.69 0 0 0 2.13 1.02 0 0 0 

5 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 132 3.40 0.69 1 0 0 2.45 1.00 0.00 0.00 0.00 3.22 0.69 0 0 0 3.03 0.72 0 0 0 

6 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 137 3.80 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 3.23 0.59 0 0 0 2.53 0.69 2 0 0 

รวมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลาย 
396 3.35 0.48 1 0 0 1.75 1.52 0 0 0 3.35 0.21 0 0 0 2.56 0.45 2 0 0 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวชิาพ้ืนฐาน  โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 

 

ลาํดบั ระดบัชั้น 
จาํนวน

นกัเรียน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ ศิลปะ 
 

S.D. 0 ร มส 
 

S.D. 0 ร มส 
 

S.D. 0 ร มส 
 

S.D. 0 ร มส 

1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 174 2.53 0.07 1 0 0 2.87 0.81 0 0 0 2.83 0.48 0 0 0 3.69 0.64 0 0 0 

2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 180 2.85 0.06 0 0 0 3.26 0.74 0 0 0 3.05 0.85 0 0 0 3.03 0.61 0 0 0 

3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 169 2.87 0.05 0 0 0 3.44 0.57 0 0 0 3.85 0.31 0 0 0 3.55 0.64 0 0 0 

รวมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 523 2.75 0.19 1 0 0 3.19 0.29 0 0 0 3.24 0.534 0 0 0 3.42 0.35 0 0 0 

4 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 127 3.26 0.82 1 5 0 2.62 1.08 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 3.80 0.33 0 0 0 

5 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 132 2.92 0.73 0 1 0 3.59 0.53 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 3.87 0.33 0 1 0 

6 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 137 0.00 0.00 0 0 0 3.66 0.50 0 0 0 3.36 0.50 0 0 0 3.49 0.65 1 0 0 

รวมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 396 2.06 1.79 1 6 0 3.29 0.58 2 0 0 1.12 1.941 0 0 0 3.72 0.20 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 216 

 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวชิาพ้ืนฐาน  โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563 

 

 

ลาํดบั ระดบัชั้น 
จาํนวน

นกัเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ 

    S.D. 0 ร มส  S.D. 0 ร มส  S.D. 0 ร มส  S.D. 0 ร มส 

1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 172 3.03 0.68 0 0 0 2.74 0.95 3 0 0 2.46 1.02 11 0 0 2.99 0.84 0 0 0 

2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 182 2.69 0.84 2 0 0 2.56 1.02 4 0 0 2.41 1.02 4 0 0 2.55 0.96 0 0 0 

3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 170 2.46 1.11 2 0 0 2.23 0.98 1 0 0 2.75 0.96 0 0 0 3.04 0.76 0 0 0 

รวมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 523 2.73 0.29 4 0 0 2.51 0.26 8 0 0 2.54 0.18 15 0 0 2.86 0.27 0 0 0 

4 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 146 2.87 0.78 0 0 0 2.81 0.58 0 0 0 3.61 0.68 0 0 0 2.43 0.95 0 0 0 

5 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 130 3.61 0.55 0 0 0 2.63 1.16 0 0 0 3.08 0.69 0 0 0 3.08 0.72 0 0 0 

6 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 137 3.72 0.57 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 3.22 0.70 0 0 1 2.58 0.76 0 0 1 

รวมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 413 3.40 0.46 0 0 0 1.82 1.57 0 0 0 3.3 0.27 0 0 1 2.7 0.34 0 0 1 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวชิาพ้ืนฐาน  โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563 

 

ลาํดบั ระดบัชั้น 
จาํนวน

นกัเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ ศิลปะ 

    S.D. 0 ร มส  S.D. 0 ร มส  S.D. 0 ร มส  S.D. 0 ร มส 

1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 172 2.20 0.09 19 0 0 1.99 1.06 2 0 0 3.45 0.47 0 0 0 3.76 0.53 1 0 0 

2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 182 2.27 0.08 3 0 0 2.65 0.88 1 0 0 2.67 0.94 2 0 0 2.58 0.67 2 0 0 

3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 170 2.71 0.05 0 0 0 3.86 0.39 0 0 0 3.85 0.32 0 0 0 3.46 0.66 0 0 0 

รวมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 524 2.39 0.27 22 0 0 2.83 0.95 3 0 0 3.32 0.599 2 0 0 3.27 0.61 3 0 0 

4 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 146 3.06 0.75 0 0 0 3.53 0.98 8 18 0 0.00 0.00 0 0 0 3.60 0.55 0 0 0 

5 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 130 2.78 1.20 15 0 0 3.75 0.48 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 4.00 0.00 0 0 0 

6 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 137 3.53 0.81 0 0 2 3.72 0.63 1 0 1 3.21 0.55 0 0 1 4.00 0.04 0 0 1 

รวมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 413 3.12 0.38 15 0 2 3.67 0.12 9 18 1 1.07 1.851 0 0 1 3.87 0.23 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 218 

 

 

 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวชิาพ้ืนฐาน  โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม ปีการศึกษา  2563 

 

ลาํดบั ระดบัชั้น 
จาํนวน

นกัเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ 

    S.D. 0 ร มส  S.D. 0 ร มส  S.D. 0 ร มส  S.D. 0 ร มส 

1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 346 2.94 0.14 1 0 0 2.93 0.28 3 0 0 2.62 0.23 11 0 0 2.98 0.01 0 0 0 

2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 362 2.90 0.30 3 0 0 2.66 0.14 4 0 0 2.55 0.20 5 0 0 2.58 0.05 0 0 0 

3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 339 2.62 0.22 2 0 0 2.44 0.29 1 0 0 2.64 0.16 0 0 0 2.98 0.09 0 0 0 

รวมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 1047 2.82 0.17 6 0 0 2.68 0.25 8 0 0 2.61 0.05 16 0 0 2.85 0.23 0 0 0 

4 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 273 2.85 0.02 0 0 0 2.80 0.01 0 0 0 3.60 0.01 0 0 0 2.28 0.22 0 0 0 

5 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 262 3.51 0.15 1 0 0 2.54 0.13 0 0 0 3.15 0.10 0 0 0 3.05 0.03 0 0 0 

6 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 274 3.76 0.05 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 3.22 0.01 0 0 1 2.56 0.04 2 0 1 

รวมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 809 3.37 0.47 1 0 0 1.78 1.55 0 0 0 3.33 0.24 0 0 1 2.63 0.39 2 0 1 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวชิาพ้ืนฐาน  โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม ปีการศึกษา  2563 

 

ลาํดบั ระดบัชั้น 
จาํนวน

นกัเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ ศิลปะ 

    S.D. 0 ร มส  S.D. 0 ร มส  S.D. 0 ร มส  S.D. 0 ร มส 

1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 346 2.36 0.23 20 0 0 2.43 0.62 2 0 0 3.14 0.44 0 0 0 3.73 0.05 1 0 0 

2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 362 2.56 0.41 3 0 0 2.95 0.43 1 0 0 2.86 0.27 2 0 0 2.81 0.32 2 0 0 

3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 339 2.79 0.11 0 0 0 3.65 0.30 0 0 0 3.85 0.00 0 0 0 3.50 0.06 0 0 0 

รวมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 1047 2.57 0.21 23 0 0 3.01 0.61 3 0 0 3.28 0.51 2 0 0 3.35 0.48 3 0 0 

4 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 273 3.16 0.14 1 5 0 3.07 0.65 10 18 0 0.00 0.00 0 0 0 3.70 0.14 0 0 0 

5 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 262 2.85 0.10 15 1 0 3.67 0.11 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 3.93 0.09 0 1 0 

6 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 274 1.76 2.50 0 0 2 3.69 0.04 1 0 1 3.28 0.11 0 0 1 3.74 0.36 1 0 1 

รวมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 809 2.59 0.73 16 6 2 3.48 0.35 11 18 1 1.09 1.90 0 0 1 3.79 0.12 1 1 1 
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