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คำนำ 

 
  ตามพระราชบัญญั ติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข้เพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2545 ระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ให้เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อ
รอรับการประเมินภายนอกรอบ ๔ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 รายงานการประเมินของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ ท่ีระบุให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ จัดให้มีการ ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
  เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนสำคัญ คือ บทสรุปของ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ส่วนท่ี 2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่วนท่ี ๓ ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  ส่วนท่ี ๔ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ และส่วนท่ี ๕ 
ภาคผนวก 

โรงเรียนโพนงามศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ฉบับนี้ และหวังว่า เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปี
ถัดไป และ เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเขต
พื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 
 
 
            โรงเรียนโพนงามศึกษา 
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องดำเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ี
กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจำทุกปี  
 ดังนั้นโรงเรียนโพนงามศึกษา จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมท้ังได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ตามสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปี
ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
                         (นายวงศ์รัตน์  ไพยะเสน) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                โรงเรียนโพนงามศึกษา 
                                                วัน ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน : นายจำรัส  พิมพา 
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
 
  รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนโพนงามศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖2  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผล
การดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ตามกรอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาระบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และเพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบ  และเสนอต่อสาธารณชนโดยอิงมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีการกำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562 ซึ่งในการดำเนินการ
ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีส่วนประกอบของ
รายงาน  ได้แก่  ส่วนท่ี  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ส่วนท่ี  2  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่วนท่ี ๓ ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  ส่วนท่ี ๔ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ และส่วนท่ี ๕ 
ภาคผนวก  ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้         
  โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ  เน้นทักษะในการอ่าน  การเขียน  และการคิด
คำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความมั่นใจใน
ตนเอง  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  เน้นทักษะการทำงานร่วมกัน   ทำให้นักเรียนมีทักษะใน 
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ระดับช้ัน นักเรียน
มีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถใน
การสืบค้นความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม   เช่ือมโยงองค์ความรู้   และประสบการณ์มาใช้ใน 
การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  นักเรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิ
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ปัญญาไทย  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด  มีผลการอ่านคิด  วิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไปท่ีสถานศึกษากำหนด  กำหนดมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนตามท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ไม่มีความขัดแย้ง
กับผู้อื่น 
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนโพนงามศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน
ในดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เช่ือมโยงกับการดำเนินชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 
2562  ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีส่งผลต่อ
ผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
โรงเรียน โดยประเมินภาพความสำเร็จคือ  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน   
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  สนองตามความมุ่งของหลักสูตร  ตาม
นโยบายของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ  รวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการ
ศึกษา  และมรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการนิเทศภายในเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ส่งเสริมทักษะชีวิตโดยเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน  และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี คุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการดำเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ มีนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 
มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC) และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้  
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อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะ
การคิด  ทักษะชีวิต เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพส่ือหลังใช้ส่ือ  ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ัน
เรียน ภาคเรียนละ  ๑ เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก สามารถสรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงาน  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งนำ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ครูมี
การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียนกับครู  ครูกับนักเรียน  นักเรียนกับ
นักเรียน  นักเรียนรักการเรียนรู้  และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ครูร่วมกันออกแบบการวัดผล
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบ  และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน  ใช้เครื่องมือ  วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
พร้อมท้ังนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  และนำไปปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
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เปิดสอนระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 

๑.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
   ภายในปี  2563  โรงเรียนโพนงามศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล  เน้นสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เรียนรู้อย่างเป็นสุข ก้าวทัน
เทคโนโลยี บนวิถีแห่งความพอเพียง 
 

๑.๑.๒ เอกลักษณ์ 
 กีฬาดี ภาคีเด่น เน้นสถานศึกษาสีขาว 
 

  ๑.๑.๓ อัตลักษณ์ 
 กิจกรรมดี  มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.๑.๔ พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
   2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   3. พัฒนาการบริหารงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินระดับประเทศ 
   4 . พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   5. ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาส่ิงแวดล้อม 
   6. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ 
   7. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ท้ังในกิจกรรมการเรียนรู้และการดำเนินงาน
ตามโครงการต่างๆ ให้บรรลุผล 



๕ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

  ๑.๑.๕ เป้าประสงค์ (Goal) 
    1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและอยู่อย่างพอเพียง 
   2. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการและจัดทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
   3. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดยาเสพติด หลีกเล่ียง
อบายมุข 
   4. นักเรียนแกนนำทุกคนรู้จักบทบาทหน้าท่ีและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีประสานกับครูท่ี
ปรึกษาและครูกิจการนักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   5. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสม 
   6. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งท้ังภายในและภายนอก ร่วมพัฒนาและดูแลนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7. โรงเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสร้างจิตสำนึกด้านจิตอาสาแก่ผู้เรียน    
   8. โรงเรียนจัดหาและผลิตส่ือนวัตกรรมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบ 
   9. โรงเรียนจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้และจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.๒  ข้อมูลด้านคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ๑)  จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 

ปีการศึกษา 2562 1 49 4 2 9 
 

 

1.54

75.38

6.15
3.08

13.85

แผนภาพแสดงร้อยละของบุคลากรโรงเรียนโพนงามศึกษา 
ปีการศึกษา 2562

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ



๖ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

ผู้อำนวยการ ๑ ๐ ๑ ๑.๕๔ 

รองผู้อำนวยการ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ 

รก.รองผู้อำนวยการ ๒ ๐ ๒ ๓.๐๘ 

ครูชำนาญการพิเศษ ๑๐ ๑๑ ๒๑ ๓๒.๓๑ 

ครูชำนาญการ ๑ ๖ ๗ ๑๐.๗๗ 

ครู คศ. 1 ๕ ๗ ๑๒ ๑๘.๔๖ 

ครูผู้ช่วย ๒ ๕ ๗ ๑๐.๗๗ 

พนักงานราชการ ๒ ๒ ๔ ๖.๑๕ 

ครูอัตราจ้าง ๒ ๑ ๓ ๔.๖๒ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 0 ๑ ๑ ๑.๕๔ 

ลูกจ้างประจำ ๑ ๐ ๑ ๑.๕๔ 

ลูกจ้างช่ัวคราว 4 ๐ ๔ ๖.๑๕ 

แม่บ้าน ๐ ๒ ๒ ๓.๐๘ 

รวม ๓๐ ๓๕ ๖๕ ๑๐๐.๐๐ 

 

 
 
 

๑.๕๔ ๐.
๓.๐๘

๓๒.๓๑

๑๐.๗๗

๑๘.๔๖

๑๐.๗๗
๖.๑๕ ๔.๖๒

๑.๕๔ ๑.๕๔
๖.๑๕

๓.๐๘

๐.

๕.

๑๐.

๑๕.

๒๐.

๒๕.

๓๐.

๓๕.

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของบุคลากรโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2562 
แยกตามต าแหน่ง



๗ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จำนวน 7 33 25 0 65 
ร้อยละ ๑๐.๗๗ ๕๐.๗๗ ๓๘.๔๖ ๐.๐๐ ๑๐๐ 

 

 
 

10.91
12.73

20.00

14.55

9.09

5.45

14.55
12.73

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562

๑๐.๗๗

๕๐.๗๗

๓๘.๔๖

๐.๐๐

แผนภาพแสดงร้อยละวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
โรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2562

ต่่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก



๘ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

  ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

  - สาขาวิชาที่จบ  
 

สาขาวิชา จำนวน(คน) 
ปริญญาโท 

บริหารการศึกษา ๑๒ 
หลักสูตรการสอน ๗ 
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ๑ 
วิทยาศาสตร์ศึกษา ๒ 
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา ๒ 
การสอนสังคมศึกษา ๑ 

รวม ๒๕ 
  

 
สาขาวิชา จำนวน(คน) 

ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา 5 
คณิตศาสตร์ ๓ 
ภาษาไทย ๑ 
ภาษาอังกฤษ ๗ 
การสอนภาษาจีน/ภาษาจีนและการส่ือสาร ๒ 
สังคมศึกษา/การพัฒนาชุมชน/บริหารรัฐกิจฯ ๕ 
พลศึกษา ๓ 
คอมพิวเตอร์/นวัตกรรมและคอมฯ/ระบบสารสนเทศฯ ๔ 
เกษตรกรรม ๑ 
คหกรรม ๑ 
ดนตรีคีตศิลป์ไทย ๑ 

รวม ๓๓ 
 

 
 
 



๙ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

 
 

  - ภาระงานสอน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2562 
 

สาขาวิชา 
ชั่วโมงสอน

ทั้งหมด 
จำนวน(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา 0 1 0.00 

2. สังคมศึกษา 162 8 20.25 
3. พลานามัย 58 3 19.33 

4. คณิตศาสตร์ 108 6 18.00 
5. ภาษาไทย 89 5 17.80 
6. ภาษาต่างประเทศ 105 6 17.50 
7. วิทยาศาสตร์ 173 10 17.30 
8. การงานพื้นฐานอาชีพ 97 6 16.17 

9. ศิลปะ 76 5 15.20 
รวม 868 49 17.71 

๑๒
๗

๑
๒
๒

๑

๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔

บริหารการศึกษา
หลักสูตรการสอน

วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
การสอนสังคมศึกษา

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนของบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

5
๓

๑
๗

๒
๕

๓
๔

๑
๑
๑

0 1 2 3 4 5 6 7 8

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา
คณิตศาสตร์

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาจีน/ภาษาจีนและการสื่อสาร
สังคมศึกษา/การพัฒนาชุมชน/บริหารรัฐกิจฯ

พลศึกษา
คอมพิวเตอร์/นวัตกรรมและคอมฯ/ระบบสารสนเทศฯ

เกษตรกรรม
คหกรรม

ดนตรีคีตศิลป์ไทย

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนของบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2562



๑๐ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
  - ภาระงานสอน  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2562 
 

สาขาวิชา 
ชั่วโมงสอน

ทั้งหมด 
จำนวน(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๐ 0 ๐.๐๐ 

2. สังคมศึกษา 120 8 ๑๕.๐๐ 

3. พลานามัย 50 3 ๑๖.๖๗ 

4. คณิตศาสตร์ 106 7 ๑๕.๑๔ 

5. ภาษาไทย 83 5 ๑๖.๖๐ 

6. ภาษาต่างประเทศ 147 9 ๑๖.๓๓ 

7. วิทยาศาสตร์ 168 11 ๑๕.๒๗ 

8. การงานพื้นฐานอาชีพ 123 8 ๑๕.๓๘ 

9. ศิลปะ 83 5 ๑๖.๖๐ 
รวม ๘๘๐ ๕๖ ๑๕.๘๗ 

 

0.00
20.25

19.33
18.00
17.80

17.50
17.30

16.17
15.20

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

๑. บริหารการศึกษา
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์

๔. ภาษาไทย
๕. ภาษาอังกฤษ

๖. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๘. สุขศึกษาและพลศึกษา
๙. ศิลปะ

แผนภูมิแท่งแสดงภาระคาบสอนเฉลี่ย 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2562



๑๑ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
  - คาบสอนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

 ๔) จำนวนครูที่ได้รับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/พัฒนาทางวิชาชีพ 

 
รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

มากกว่า ๒  คร้ัง/ภาคเรียน ๓๖ ๖๓.๑๖ 
๒ คร้ัง/ภาคเรียน 13 ๒๒.๘๑ 
๑ คร้ัง/ภาคเรียน ๔ ๗.๐๒ 
ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา ๔ ๗.๐๒ 

รวม ๕๗ ๑๐๐.00 

๐.๐๐
๑๕.๐๐

๑๖.๖๗
๑๕.๑๔

๑๖.๖๐
๑๖.๓๓

๑๕.๒๗
๑๕.๓๘

๑๖.๖๐

๐.๐๐ ๒.๐๐ ๔.๐๐ ๖.๐๐ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๔.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๘.๐๐

๑. บริหารการศึกษา
2. สังคมศึกษา
3. พลานามัย

4. คณิตศาสตร์
5. ภาษาไทย

6. ภาษาต่างประเทศ
7. วิทยาศาสตร์

8. การงานพื้นฐานอาชีพ
9. ศิลปะ

แผนภูมิแท่งแสดงภาระคาบสอนเฉลี่ย 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

17.71

๑๕.๘๗

14.5
15

15.5
16

16.5
17

17.5
18

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนภูมิแท่งแสดงคาบสอนเฉลี่ย
ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา 2562



๑๒ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
  
๕) ผลการประเมินสมรรถนะการสอนของครูโดยนักเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ย แปลผล 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔.๔๗ มาก 

ภาษาไทย ๔.๐๒ มาก 

คณิตศาสตร์ ๔.๒๙ มาก 

วิทยาศาสตร์ ๔.๑๘ มาก 

การงานอาชีพฯ ๔.๐๑ มาก 

ภาษาต่างประเทศ ๔.๐๕ มาก 

สังคมศึกษา ฯ ๔.๐๗ มาก 

ศิลปะ ๔.๐๑ มาก 

แนะแนว ๕. มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.23 มาก 
 
 

63.16

22.81

7.02
7.02

แผนภาพแสดงร้อยละชองครูที่ได้รับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/
พัฒนาทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 

มากกว่า ๒  คร้ัง/ภาคเรียน ๒ คร้ัง/ภาคเรียน ๑ คร้ัง/ภาคเรียน ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา



๑๓ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
๑.๓  ข้อมูลด้านนักเรียน  
 
 ๑) จำนวนนักเรียน 
 

  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  ๙22 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๒) 
 

ระดับช้ันเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม

ทั้งสิ้น 

จำนวนห้อง ๕ ๖ ๕ ๔ ๔ ๔ ๒๘ 

เพศ 
ชาย ๙๑ ๙๒ ๗๖ ๓๙ ๕๓ ๕๔ ๔๐๕ 

หญิง ๙๒ ๑๐๘ ๘๔ ๗๖ ๘๑ ๗๖ ๕๑๗ 

รวม ๑๘๓ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๑๕ ๑๓๔ ๑๓๐ ๙๒๒ 

เฉลี่ยต่อห้อง ๓๖.๖๐ ๓๓.๓๓ ๓๒.๐๐ ๒๘.๗๕ ๓๓.๕๐ ๓๒.๕๐ ๓๒.๙๓ 

 
 
 
 

๔.๔๗
๔.๐๒ ๔.๒๙ ๔.๑๘ ๔.๐๑ ๔.๐๕ ๔.๐๗ ๔.๐๑

5.00 

๐.

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยแบบประเมินสมรรถนะการสอนของครู
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562



๑๔ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น

๙๑ ๙๒ ๗๖
๓๙ ๕๓ ๕๔

๔๐๕

๙๒ ๑๐๘ ๘๔ ๗๖ ๘๑ ๗๖

๕๑๗

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖2
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

ชาย หญิง

196

156

162

161

126

91

220

189

132

136

139

103

183

200

160

115

134

130

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
ปีการศึกษา  ๒๕60 - ๒๕๖2

ปี กศ. ๒๕๖๒ ปี กศ. ๒๕๖๑ ปี กศ. ๒๕๖๐



๑๕ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

 
 
 ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2562   

 

 

892

919 922

860
880
900
920
940

ปี กศ. ๒๕๖๐ ปี กศ. ๒๕๖๑ ปี กศ. ๒๕๖๒

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน
ปี กศ. ๒๕๕๙ ปี กศ. ๒๕๖๐ ปี กศ. ๒๕๖๑ 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ช้ัน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส AVG 
ม.1 42.62 15.65 13.78 11.50 6.99 2.86 2.52 1.78 0.41 1.90 3.23 
ม.2 42.62 18.52 15.03 8.82 6.19 2.75 2.02 1.70 0.45 1.90 3.28 
ม.3 40.47 17.31 16.76 8.96 6.15 2.55 5.03 0.94 0.40 1.43 3.22 
ม.4 39.14 19.73 17.83 10.98 5.87 2.77 1.58 1.19 0.42 0.50 3.27 
ม.5 32.38 20.18 18.69 11.91 6.92 3.12 3.17 2.07 0.35 1.21 3.12 
ม.6 34.00 21.53 17.53 11.02 6.94 2.12 4.55 1.00 0.32 1.00 3.17 



๑๖ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

 
 

 

3.23

3.28

3.22

3.27

3.12

3.17

3

3.05

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแท่งแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (GPA) ปีการศึกษา 2562

40.47

17.31 16.76

8.96 6.15
2.55 5.03

0.94 0.4 1.43
0

10

20

30

40

50

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ที่มีระดับผลการเรียนต่างๆ ปีการศึกษา 2562

34.00

21.53
17.53

11.02
6.94

2.12
4.55

1.00 0.32 1
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ที่มีระดับผลการเรียนต่างๆ ปีการศึกษา 2562



๑๗ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

 

3.23
3.13

3.24
3.17

3.61

3.01

3.29

3.02

3.51

2.7
2.8
2.9

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

แผนภูมิแท่งแสดงผลการเฉลี่ย (GPA) แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2562

76.05

68.18

75.05

73.13

88.50

66.09

75.70

66.09

84.04

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ๓.๐๐  ขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  2562



๑๘ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

 

79.37

72.84

76.99

80.45

76.63

72.71

15.13

21.26

14.70

15.99

16.89

21.67

2.87

3.33

6.42

2.37

3.88

4.27

2.63

2.56

1.89

1.19

2.59

1.35

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียน
ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม

68.37

70.01

73.00

74.87

65.32

65.69

22.45

22.00

18.06

20.17

25.76

27.74

6.75

5.15

6.89

3.73

6.69

5.24

2.44

2.85

2.05

1.24

2.24

1.35

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียน
ที่มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา 2562

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 ๓)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 

  ๓.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ประจำปีการศึกษา  2562 
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๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

๐.๐๐

๑๐.๐๐
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา  ๒๕60 - ๒๕62  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

ปี  ๒๕๖๐ ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒



๒๐ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

   ๓.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖
ประจำปีการศึกษา  2562 
 

 
 

 

๐ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
ปีการศึกษา  ๒๕60-2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ปี  ๒๕๖๐ ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

๔)  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  2562 
 

 
 

๕)  ผลการสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  ปีการศึกษา  2562 
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา 2562

ผ่าน ไม่ผ่าน

92.11

7.89

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

จบ

ไม่จบ

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละการส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา 2562

92.25

7.75

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

จบ

ไม่จบ

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละการส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562



๒๒ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

 
 
 ๖) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 

 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00

ศึกษาต่อที่สถานศึกษาเดิม
ศึกษาต่อท่ีสถานศึกษาอ่ืน

ศึกษาต่อสายอาชีพ
ไม่ศึกษาต่อ

78.57
7.14

10.71
3.57

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของการศึกษาต่อ
ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2562

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ศึกษาต่อสายอาชีพ

รอประกาศผลศึกษาต่อ

ไม่ศึกษาต่อ

38.66

16.81

21.01

23.53

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของการศึกษาต่อ
ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2562

47.71

40.00

45.66

55.66

46.27

45.30

51.08

47.11

37.71

47.83

6.99

8.92

7.23

6.63

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ความสามารถในการสื่อสาร

ความสามารถในการคิด

ความสามารถในการแก้ปัญหา

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนร้อยละผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา 2562

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก



๒๓ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 ๗) ผลการประเมินของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
 

 
 

 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

๗๑.๑๒
๖๖.๓๒ ๖๓.๔๕ ๖๔.๒๕

๗๒.๖๕ ๗๓.๔๘

๒๒.๒๑ ๒๐.๔๖ ๒๑.๗๘ ๒๒.๘๙ ๒๑.๑๔ ๒๓.๙๘

๕.๖๖
๑๐.๕๗ ๑๒.๓๔ ๑๐.๕๑

๓.๘๘ ๑.๕๒๑.๐๑ ๒.๖๕ ๒.๔๓ ๒.๓๕ ๒.๓๓ ๑.๐๒

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

๘๑.๑๒

๘๒.๒๔

๘๐.๑๒

๘๖.๒๕

๘๘.๒๕

๘๙.๕๖

๑๒.๔๕

๑๐.๑๑

๑๐.๒๔

๑๐.๑๔

๑๐.๒๒

๙.๕๖

๖.๔๓

๗.๖๕

๙.๖๔

๓.๖๑

๑.๕๓

๐.๘๘

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม



๒๔ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

๘๐.๙๘

๘๑.๒๕

๘๐.๑๔

๘๒.๒๔

๘๔.๑๒

๘๗.๒๕

๑๔.๕๔

๑๕.๒๔

๑๖.๒๙

๑๔.๒๓

๑๒.๔๘

๙.๑๒

๔.๔๘

๓.๕๑

๓.๕๗

๓.๕๓

๓.๔๐

๓.๖๓

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

๘๑.๗๗ ๘๐.๑๔ ๘๑.๔๕
๘๔.๖๓

๘๙.๒๔ ๙๑.๔๗๙๑.๘๗
๘๗.๔๗

๘๘.๖๕
๙๑.๗๒

๙๒.๗๘
๙๓.๒๗

๗๙.๒๒ ๗๓.๔๕
๗๔.๒๓

๘๒.๖๑
๘๖.๔๗

๙๑.๖๒

๘๑.๖๙
๘๐.๗๘ ๘๐.๑๔

๘๘.๓๒
๙๑.๖๒

๙๔.๕๕

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖ 

การยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น สุขภาวะทางจิต มีภูมิคุ้มกันตนเอง ค่านึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม



๒๕ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

 
 
 ๘) ผลการคัดกรองนักเรียน/ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

 

๙๐.๐๐

๙๕.๐๐

๑๐๐.๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

๙๘.๖๕
๙๖.๒๔

๙๔.๖๗

๙๘.๔๗ ๙๗.๓๖
๙๘.๗๘

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

๘๔.๒๕ ๘๕.๔๗
๘๙.๘๖

๙๖.๓๒ ๙๕.๑๐ ๙๗.๓๕

แผนภุมิแท่งแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน

66.13

7.23

18.03

3.90

2.87

0.00

0.57

1.26

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

อยู่ด้วยกัน

แยกกันอยู่

อย่าร้าง

บิดาถึงแก่กรรม

มารดาถึงแก่กรรม

บิดาแต่งงานใหม่

มารดาแต่งงานใหม่

อื่นๆ

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของสถานภาพทางครอบครัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562



๒๖ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

ทุนการศึกษา/ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุลนักเรียนทุน ชื่อทุนการศึกษา ผู้ดูแล 
๑. นายกิตติกุล        แก้วฝ่าย ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  รุ่นท่ี ๑0 

นายนีรภัย   คิดโสดา 
นายจงจิตร  คิดโสดา 

๒. นางสาวศิริทรัพย์  ต้นสาย ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ระยะท่ี ๒ รุ่นท่ี ๒ 

นายนีรภัย   คิดโสดา 
นางสาววารุณี ธงไพร 

๓. เด็กชายวรากร  เวฬุวนารักษ์ ทุนการศึกษาพระราชทาน  
ตามโครงการกองทุนการศึกษา 
รัชกาลท่ี ๙ 

นายนีรภัย   คิดโสดา 
นางสาววิภา  บุญชาญ 

๔. นายภานุวัฒน์  บญุชาญ ทุนพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)
จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท 

นายนีรภัย   คิดโสดา 
ว่าท่ี รต.หญิงรัชนีกร 
คิดโสดา 

๕. นักเรียนโรงเรียนโพนงาม
ศึกษา 

ทุนการศึกษาของคณะครูและ 
ศิษย์เก่าเพื่อศิษย์ปัจจุบัน 
จำนวน 37,500 บาท 

นายนีรภัย   คิดโสดา 
นางสาววารุณี ธงไพร 

6. นางสาวดอกบัว แสงลี ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  รุ่นท่ี ๑๑ 

นายนีรภัย   คิดโสดา 
ว่าท่ี รต.หญิงรัชนีกร 
คิดโสดา 

7. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  จำนวน 30 คน 
 

80.25

15.73

4.02

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของสถิติการคัดกรองนักเรียน
รายบุคคล ปีการศึกษา 2562



๒๗ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

๑.๔ ข้อมูลด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน/แผนการสอน/งานวิจัย/แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของแผนการสอนที่ส่ง 

ฝ่ายวิชาการ 

ภาษาไทย ๑๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๑๐๐ 

วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๐๐ 

ศิลปะ ๑๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๐๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๐๐ 

 

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู…้

ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา      

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย

ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

ครูประพฤติปฏิบัตตินเปน็แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

แผนภูมิแท่งแสดงรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ



๒๘ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 
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ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ

สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
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แผนภูมิแท่งแสดงจ่านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2562

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องภาษา ห้องอาเซียน ห้องดนตรี

ห้องสหกรณ์ สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์

ห้องแนะแนว ห้องมินิคอมเพนี ธนาคารโรงเรียน

ห้อง to be number one ศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวฯ



๒๙ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

 
 
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียนทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ชื่อกิจกรรม 
จำนวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วม (คน) 

ร้อยละ 

๑ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 952 100 
๒ พิธี MOU ห้องเรียนสีขาว  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 952 100 
๓ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  ๓๑  พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 952 100 
๔ อบรมแกนนำห้องเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ๑๔๐ 14.71 
๕ อบรมแกนนำ ๑ ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์     ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ๑๘๐ 18.91 
๖ อบรมแกนนำห้องเรียนสีขาว                   ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ๑๔๐ 14.71 
๗ อบรมแกนนำห้องเรียนคุณธรรม               ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ๑๔๐ 14.71 
๘ กิจกรรมวันไหว้ครู                               ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 952 100 
๙ กิจกรรมวันสุนทรภู่/วนัต่อต้านยาเสพติดโลก  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 952 100 
๑๐ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ   ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ๕๖๐ 58.82 
๑๑ อบรมค่าย To Be Number One องค์การบริการส่วนตำบลโพนงาม 

๒๓ – ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ๑๖๐ 16.81 

๑๒ อบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ๔๐ 4.20 

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม. ๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม. ๔ ชั้น ม. ๕ ชั้น ม. ๖

๑๖๙ ๑๘๔ ๑๕๒ ๑๑๑ ๑๒๖ ๑๒๙
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๑๓๖
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖2

โรงพยาบาลส่งเสริมฯ อบต./เทศบาล วัดในชุมชน วัดป่าอุดมสมพร วัดป่าสุทธาวาส

วัดพระธาตุเชิงชุม ศูนย์ผ้าย้อมครามฯ พิพิธภัณฑ์ภูพาน มหาวิทยาลัยในจังหวัด



๓๐ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

ลำดับ ชื่อกิจกรรม 
จำนวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วม (คน) 

ร้อยละ 

๑๓ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสภานักเรียน  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ๖๐ 6.30 
๑๔ ถนนคนเดินครั้งท่ี ๑ 952 100 
๑๕ กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๐  กันยายน  

๒๕๖๒ 
950 99.79 

๑๖ อบรม “เยาวชนรุ่นใหม่  รู้เท่าทันส่ือออนไลน์”   ๓ - ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ๑๖๐ 16.81 
๑๗ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 922 100 
๑๘ กิจกรรมวันวชิราวุธ  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ๕๖๐ 60.74 
๑๙ อบรม “ธรรมศึกษากับการพัฒนาชีวิต”  ๒๒ – ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ๑๘๐ 19.52 
๒๐ “ทักษะชีวิต  ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ม.๒”   

๗ - ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
๑๖๐ 17.35 

๒๑ “ทักษะชีวิต  ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ม.๓”  
๑๓ - ๑๔  ธันวาคม   ๒๕๖๒ 

๑๕๐ 16.27 

๒๒ อบรม “การรู้เท่าทันส่ือออนไลน์”   ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒ ๑๖๐ 17.35 
๒๓ “ทักษะชีวิต  ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ม.๑”  

๒๐ – ๒๒  ธันวาคม   ๒๕๖๒ 
๑๕๐ 16.27 

๒๔ ทักษะชีวิตกับผลผลิตโครงงานอาชีพ  ๔ – ๕  มกราคม   ๒๕๖๓ ๑๖๐ 17.35 
๒๕ ทักษะชีวิตกับผลผลิตโครงงานคุณธรรม   ๑๐ – ๑๑  มกราคม   ๒๕๖๓ ๑๖๐ 17.35 
๒๖ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี วันท่ี ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 922 100 
๒๗ อบรมนักเรียนแกนนำต้นกล้า ICT  ๑๐ – ๑๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 922 100 
๒๘ กิจกรรม OPEN HOUSE    ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 922 100 
๒๙ อบรมทักษะชีวิตกับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี  ๒๔  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๓ 
๑๔๐ 15.18 

๓๐ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ๒  มีนาคม   ๒๕๖๓ ๑๘๐ 19.52 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

๑.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 

สถิติงบประมาณ รายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 
 

รายการ รายรับ รายจ่าย 

ค่าหนังสือเรียน 1,127,839.00 1,220,000.00 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 448,800.00 440,650.00 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 409,030.00 415,590.00 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 851,740.00 765,160.00 
ปัจจัยพื้นฐาน 621,000.00 594,000.00 
ค่าจัดการเรียนการสอน 3,395,850.00 3,259,000.00 
ดอกเบ้ียเงินฝาก 2,400.11 2,400.11 
รายได้อื่น 785,682.00 779,546.93 
อื่นๆ  70,000.00 70,000.00 

รวม 7,712,341.11 7,546,347.04 
 
๑.๖ ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
 

 
 
 
 

43
30

18
3

14
27

16
50

1
5

0 10 20 30 40 50 60

ห้องเรียน
ห้องพักครู

ห้องปฏิบัติการ
ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องน่้าครู
ห้องน่้านักเรียนในอาคาร 

ห้องน่้าห้องส้วมนักเรียน  ๔ หลัง
โรงจอดรถ ๓  หลัง  

เรือนเพาะช่า  ๑  หลัง
ศาลาเอนกประสงค์   ๕  หลัง

ห้อง

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนประเภทของห้องตามอาคารต่างๆ



๓๒ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ (จำแนกตามประเภทของอาคาร) 
 

ที่ รายการ/แบบ ปีที่สร้าง งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ อาคารเรียนแบบ ค ๑๐๘ ๒๕๒๕ ๒,๐๐๐,๐๐๐ งปม.๒๕๒๕ 

๒ อาคารเรียนแบบ CS ๒๑๓A ๒๕๓๐ ๒,๕๑๑,๗๐๐ มพช.๒/๔ 

๓ อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล/๓๐ ๒๕๓๔ ๓,๐๗๐,๐๐๐ งปม.๒๕๓๔ 

๔ อาคารเรียนกึ่งถาวร ๒๕๔๖ ๑,๐๗๘,๐๐๐ งปม.๒๕๔๖ 

๕ อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล ปรับปรุง ๔๖ ๒๕๕๐ ๑๔,๗๗๓,๐๐๐ งปม.๒๕๕๐-๒๕๕๑ 

๖ อาคารโรงฝึกงาน Gen I Gen II ๒๕๓๐ ๑,๒๖๑,๒๐๐ มพช.๒/๔ 

๗ อาคารโรงฝึกงาน Gen A ๒๕๓๐ ๑,๒๖๑,๐๐๐ มพช.๒/๔ 

๘ บ้านพักครูแบบ ๒๐๒ ก ๒๕๒๓ ๑๗๐,๐๐๐ งปม.๒๕๒๓ 

๙ บ้านพักครูแบบ ๒๐๒ ก ๒๕๒๔ ๑๙๑,๐๐๐ งปม.๒๕๒๔ 

๑๐ บ้านพักครูแบบ ๒๐๒ ก ๒๕๒๕ ๒๐๘,๐๐๐ งปม.๒๕๒๕ 

๑๑ บ้านพักครูแบบ ๒๐๒ ก ๒๕๒๖ ๒๑๘,๐๐๐ งปม.๒๕๒๖ 

๑๒ บ้านพักครูแบบมาตรฐาน ๒๐๔/๒๕๒๗ ๒๕๒๘ ๒๐๙,๐๐๐ งปม.๒๕๒๘ 

๑๓ บ้านพักครูแบบมาตรฐาน ๒๐๖/๓๐ ๒๕๓๕ ๔๓๕,๔๐๒ งปม.๒๕๓๕ 

๑๔ บ้านพักครูพิเศษ ๒๕๒๕ ๗๑,๐๐๐ งปม.๒๕๒๕ 

๑๕ บ้านพักครูพิเศษ ๒๕๒๖ ๑๒๐,๐๐๐ งปม.๒๕๒๖ 

๑๖ โดมเอนกประสงค ์ ๒๕๕๘ ๑,๓๐๐,๐๐๐ งบศิษย์เก่า 

๑๗ สนามฟุตซอล 2562 ๒๐๐,๐๐๐ งบศิษย์เก่า 

 
๑.๗ ข้อมูลสถิติการร่วมงานปฏิสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สถาบันการศึกษา 
 

สถิติการร่วมปฏิสัมพันธ์กับชุมชน อปท. สถาบนัการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
 

ลำดับที่ รายการ จากหน่วยงาน 

1 ขอความอนุเคราะห์รถหกล้อพร้อมคนขับ อบต.โพนงาม 

2 ขอความอนุเคราะห์ยืมเก้าอี้ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 

3 ขอความอนุเคราะห์รถหกล้อพร้อมคนขับ อบต.โพนงาม 

4 ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคโต๊ะ-เก้าอี ้ โรงเรียนบ้านดงเสียว 

5 ขอความอนุเคราะห์นักดนตรี อบต.นาฮี 

6 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ โรงพยาบาลอากาศอำนวย 



๓๓ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

ลำดับที่ รายการ จากหน่วยงาน 

7 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องฉายโปรเจคเตอร ์ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

8 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรม สพม.เขต23 

9 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตัดสินกรีฑา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้ 

10 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 

11 ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 

12 ขอความอนุเคราะห์วงโยธวาทิต เทศบาลตำบลบะหว้า 

13 ขอความอนุเคราะห์นักกีฬา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 

14 ขอความอนุเคราะห์รถหกล้อพร้อมคนขับ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคค ี

15 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร นายอำเภออากาศอำนวย 

16 ขอความอนุเคราะห์รถตู้ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 

17 ขอความอนุเคราะห์รถโดยสาร 6 ล้อ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 

18 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 

19 ร่วมเดินแบบผ้าครามงานประชารัฐ อ.อากาศอำนวย นายอำเภออากาศอำนวย 

20 ร่วมเดินแบบผ้าครามงานกาชาด จ.สกลนคร นายอำเภออากาศอำนวย 

21 ร่วมขบวนแห่งานประเพณีงานแข่งเรือ(บุญเดือนสิบ) นายอำเภออากาศอำนวย 

22 ร่วมขบวนแห่งานปราสาทผึ้ง (ตัวแทนอำเภออากาศ
อำนวย) 

นายอำเภออากาศอำนวย 

23 เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณีลอยกระทง 
(หนองโนนต่าย) 

โรงเรียนโพนงามศึกษาร่วมกับ อบต.โพนงาม 

24 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานจตุรมิตรสามัคคี อบต.โพนงาม 

25 รำบวงสรวงประเพณีบุญประจำป ี บ้านถ้ำเต่า 

26 เข้าร่วมงานกีฬาหน่วยงานระดับอำเภออากาศอำนวย สมาคมผู้บริหารโรงเรียน อ.อากาศอำนวย 

27 เข้าร่วมประเพณีบุญแข่งเรือบ้านโพนงาม อบต.โพนงาม 

28 ร่วมเดินแบบผ้าครามในพิธีเปิดศาลาการุณย์ นายอำเภออากาศอำนวย 
29 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุก 
30 ขอความอนุเคราะห์รถหกล้อ สถานีตำรวจภูธรโพนงาม 
31 ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ สถานีตำรวจภูธรอากาศอำนวย 
32 ขออนุญาตใช้สถานที่เพ่ือฝึกอบรมลูกเสือ สพป.เขต3 
33 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและนักเรียน วัดสว่างภิรมย์ บ้านถ้ำเต่า 
34 ขอความอนุเคราะห์เครื่องดนตรีไทย โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 
35 ขอความอนุเคราะห์รถหกล้อ บ้านถ้ำเต่า 
36 ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุ-อุปกรณ์ โรงเรียนบ้านดงเสียว 
37 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาสีขาวฯ โรงเรียนแวงพิทยาคม 
38 ขอความอนุเคราะห์พันธ์ุไม้ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 
39 ขอยืมวัสดุ-อุปกรณ์ โรงเรียนบ้านดงเสียว 



๓๔ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

ลำดับที่ รายการ จากหน่วยงาน 

40 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาสีขาวฯ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 
41 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมตัดสินกีฬา เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา 
42 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร ผว.จ.สกลนคร 
43 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนนิทรรศการ ผว.จ.สกลนคร 
44 ขอความอนุเคราะห์วงโยธวาทิต เทศบาลตำบลท่าก้อน 
45 ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ อบต.โพนงาม 
46 ขอความอนุเคราะห์สนามกีฬาและบุคลากรร่วมเป็น

กรรมการตัดสิน 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา 

47 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.อากาศอำนวย 
 รวมรายการ  จำนวน  47  คร้ัง  

 
   สถิติในการร่วมบริจาคเงิน/สิ่งของให้แก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถาบันการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน 

1 โรงเรียนดงมะไฟ 500 

2 โรงเรียนวาริชภูมิ 500 
3 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 500 

4 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1,000 

5 โรงเรียนบ้านนาฮี 500 

6 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 500 

7 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค ์ 500 

8 โรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษา 500 

9 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 500 

10 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 500 

11 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 5,000 

12 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 10,000 

13 โรงเรียนโพนพิทยาคม 500 

14 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 500 

15 สพม.เขต 23 10,000 

16 โรงเรียนร่มไทรวิทยา 500 

17 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 500 

18 วัดสว่างภิรมย์ บ้านถ้ำเต่า 1,000 

19 วัดบ้านโพนงาม จำนวน 2 วัด 2,000 



๓๕ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน 

20 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 10,000 

21 โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 2,000 

22 งานศพคุณยาย น.ส.กัญญารัตน์  บัวชุม  ม.3 12,000 

23 งานศพคุณแม่ ด.ญ.ขวัญชนก   อริยชาติ ม.2 12,000 

24 งานศพคุณตา นายพรพิทักษ์  รักษาผล ม.5 12,000 

25 งานศพคุณยาย นายวราวุฒ  แขพิมพ์พันธ์ ม.6 12,000 

26 งานศพคุณพ่อ น.ส.ศรุตา    คิดโสดา ม.3 12,000 

27 งานศพคุณแม่ น.ส.ธีรพล   ศรีสมัย ม.3 12,000 

28 งานศพคุณพ่อ นายภานุวัฒน์  บุญชาญ ม.6 12,000 

29 งานศพคุณพ่อ นายตะวัน  ปุณหาวงค์  ม.6 12,000 

30 งานศพคุณพ่อ ด.ช.ณัฐยศ  แก้วฝ่าย ม.2 12,000 

31 งานศพคุณพ่อ น.ส.พรศิริ  ช่วยรักษา ม.4 12,000 

32 งานศพคุณตา น.ส.ไพลิน  อุปพงษ์ ม.3 12,000 

33 งานศพคุณแม่ ด.ช.ธีรธร  ชัยชะนะ ม.2 12,000 

34 งานศพคุณตา น.ส.วนิดา  อินธิเสน ม.6 12,000 

35 งานศพคุณพ่อ นายวัชรินทร์  ฤาชา ม.5 12,000 

36 งานศพคุณตา นายวรพล   คำฤา ม.3 12,000 

37 งานศพคุณตา น.ส.อรสินี   บญทวี ม.3 12,000 

38 งานศพคุณยาย น.ส.ถิรดา   บุญชาญ ม.6 12,000 

39 งานศพคุณตา ด.ช.วินัย   แสนทวีสุข ม.2 12,000 

รวมรายการบริจาค จำนวน 39 คร้ัง รวมเป็นเงิน 263,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

๑.๘ ข้อมูลการประชุมคณะครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 
๑.๙ ข้อมูลด้านผลงาน/รางวัล 
 

รางวัล ให้ไว ้ณ วันที ่ หน่วยงานที่ให ้

นายจำรัส พิมพา โรงเรียนโพนงามศึกษา ได้รับรางวัลเหรยีญทอง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARD) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

16 มีนาคม 
2563 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายนีรภัย คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้
มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 
2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

16 มีนาคม 
2563 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายมนตรี นาคีย์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง ลูกจ้างยอดเย่ียม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARD) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

16 มีนาคม 
2563 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประชุมประจ่าเดือน
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ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมแม่บ้าน/นักการภารโรง

ประชุมแม่ค้าภายในโรงเรียน

คร้ัง

แผนภูมิแท่งแสดงการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา ๒๔๖2



๓๗ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

รางวัล ให้ไว ้ณ วันที ่ หน่วยงานที่ให ้

นายจำรัส พิมพา ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลกูเสือดีเด่น 
ประจำปี 2562 ประเภทผู้บริหาร 

๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖3 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทผู้สนับสนุน 

๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖3 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

นายจักรพล ตรีศรี ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจำปี ๒๕๖2 ประเภทผู้สอน 

๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖3 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

นายรุ่งสุริยา ศรีบุญไชย ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบญัชาลูกเสือ
ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖2 ประเภทผู้สอน 

๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖3 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

นางสาวลภัสรดา นาโควงศ์ ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคบับัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทผู้สอน 

๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖3 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

นางสาวศิวกานต์ เดชทศร ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทผู้สอน 

๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖3 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

นางสาวสุภัทรา งามราชจักร ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทผู้สอน 

๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖3 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 
๑.๑๐) การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร 
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

มากกว่า ๒  ครั้ง/ภาคเรียน ๑๒ ๒๑.๐๕ 
๒ ครั้ง/ภาคเรียน ๒๓ ๔๐.๓๕ 
๑ ครั้ง/ภาคเรียน ๒๑ ๓๖.๘๔ 
ยังไม่เคยได้รับการนิเทศน์ ๑ ๑.๗๕ 

รวม ๕๗ 100 
 

 

21.05

40.35

36.84

1.75

แผนภาพแสดงร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลจากผู้บริหาร ปีการศึกษา 2562

มากกว่า ๒  ครั้ง/ภาคเรียน ๒ ครั้ง/ภาคเรียน ๑ ครั้ง/ภาคเรียน ยังไม่เคยได้รับการนิเทศน์



๓๘ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

ส่วนท่ี ๒ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภายในของสถานศึกษา 

ของโรงเรยีนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
๒.๑ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภายในของสถานศึกษาของโรงเรียน
โพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโพนงามศึกษา มีจำนวน ๓
มาตรฐาน ได้แก่  
   มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  



๓๙ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
๒.๒ ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรยีนโพนงามศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 2562 ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับดี 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ 

ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๘๐ 
อยูใ่นระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเลิศ 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเลิศ 

 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเลิศ 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ 
อยูใ่นระดับดีขึ้นไป 

ระดับยอดเย่ียม 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับดี 

 



๔๐ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 2562 ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

ร้อยละ ๘๐   

ระดับดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

ร้อยละ ๘๐   

ระดับดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

ร้อยละ ๘๐   

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

ร้อยละ ๘๐   

ระดับดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

ร้อยละ ๘๐   

ระดับดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

ร้อยละ ๘๐   

ระดับดีเลิศ 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับดีเลิศ 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 2562 ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ   

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๘๐ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๐ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับดี 

 



๔๑ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

เกณฑ์การต้ังค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 

   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
      นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙    มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 



๔๒ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 

   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙    มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙    มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙    มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  ระดับยอดเย่ียม 

   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเลิศ 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐-๗๙      ระดับดี 
             สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๑-๖๙      ระดับปานกลาง 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๐ ลงมา   ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  ระดับยอดเย่ียม 

   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเลิศ 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐-๗๙      ระดับดี 
             สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๑-๖๙      ระดับปานกลาง 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๐ ลงมา   ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  ระดับยอดเย่ียม 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเลิศ 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐-๗๙      ระดับดี 
             สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๑-๖๙      ระดับปานกลาง 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๐ ลงมา   ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  ระดับยอดเย่ียม 

   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเลิศ 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐-๗๙      ระดับดี 
             สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๑-๖๙      ระดับปานกลาง 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๐ ลงมา   ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  ระดับยอดเย่ียม 

   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเลิศ 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐-๗๙      ระดับดี 
             สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๑-๖๙      ระดับปานกลาง 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๐ ลงมา   ระดับกำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  ระดับยอดเย่ียม 

   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเลิศ 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐-๗๙      ระดับดี 
             สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๑-๖๙      ระดับปานกลาง 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๐ ลงมา   ระดับกำลังพัฒนา 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
 

  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 

   ครูร้อยละ ๘๐-๘๙  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            ครูร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             ครูร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            ครูร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 

   ครูร้อยละ ๘๐-๘๙  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            ครูร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             ครูร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            ครูร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 

   ครูร้อยละ ๘๐-๘๙  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            ครูร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             ครูร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            ครูร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 

   ครูร้อยละ ๘๐-๘๙  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            ครูร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             ครูร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            ครูร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 

   ครูร้อยละ ๘๐-๘๙  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            ครูร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             ครูร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            ครูร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

ส่วนท่ี ๓   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ระดับดี 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดี 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดี 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับดีเลิศ 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 

 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเลิศ 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๑ คือ ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

ระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๒ คือ ระดับดีเลิศ 



๔๗ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ระดับดี 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับดี 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

ระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๓ คือ ระดับดี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา คือ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

ส่วนท่ี ๔   
สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 

 
 รายงานประจำปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๔ ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน   พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 
สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

● ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   ๑) ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ  รักความ
เป็นไทยและมีคุณธรรมจริยธรรม 
   ๒) ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ  
มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

๓) ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล  
มีทักษะชีวิต ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง  

● ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
      ๑. กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึ้นและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
      ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น 
      ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียนอ่อนได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น 
      ๔. ส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรู้ตามความ 
สามารถ ความถนัดเพื่อพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
โดยเปิดห้องเรียนดนตรี/กีฬา  
 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหาร  และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทำงาน คณะ 
กรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีความต้ังใจ 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
   ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย
วิธี เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุม
ระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ี
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับ 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
      ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  
      ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถนำความรู้มาจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 



๔๙ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการดำเนินการนิเทศ  
กำกับ  ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน  และ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  เพื่อใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

 

●  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 
   ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความต้ังใจมุ่งมั่น ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
   ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
   ๕) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับการ
ตรวจประเมินและคำแนะนำจากคณะกรรมการนิเทศ
ของโรงเรียน 

 

● ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน
เป็นสำคัญ 
   ๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย  และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
และเลือกใช้เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมี
ความแตกต่างกันให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  ๒) ครูผู้สอนในระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓  ควรเร่งพัฒนา
ด้านการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล พัฒนาทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ควร
ส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้
ให้กว้างขวาง ทันต่อข่าวสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  
   ๓) ครูผู้สอนในระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ ควรส่งเสริม
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้ให้
กว้างขวาง ทันต่อข่าวสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การส่ือสารและการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
   ๔) ครูควรพัฒนาและจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น  ควรปรับวิธีการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และพัฒนาผู้เรียน
โดยตระหนักถึงความแตกต่างของผู้เรียน เน้นการฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหาในกลุ่ม
สาระท่ียังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เพื่อนำไปสู่การ 
พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ และพัฒนาส่ือ/ 
 
 
 



๕๐ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี
และพร้อมใช้งานเสมอ 
   ๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง   สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
   ๖) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
   ๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
แนวทางการพัฒนา 
 
  1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด  การแสวงหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  ๓.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การจัดทำ 
การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

๔.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย  ติดตาม
ผลการนำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๕.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 
  ๑.  ส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการเลือกใช้ส่ือ และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
  ๒.  มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท้ังในระดับโรงเรียนและ
ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

ส่วนท่ี  ๕   
ภาคผนวก 

 
  - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กำหนดค่าเป้าหมาย 

 - คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 - ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 - ภาพรางวัลเชิดชูเกียรติของทางโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษา 
เร่ือง  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

  โดยท่ีมีตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้นได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  และเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด  และสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนโพนงาม
ศึกษา จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตาม
กฎกระทรวง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
   โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒562 

 
 
 

(นายจำรัส พิมพา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
 

(นายวงศ์รัตน์  ไพยะเสน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 



๕๔ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษา 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
........................................................ 

 
  

   ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียน 
โพนงามศึกษาจึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา เป็น ๓ มาตรฐาน ดังนี้  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

(นายจำรัส พิมพา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนโพนงามศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

  ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี ๓/๒๕๖2 เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ ๒๕62 
ณ ห้องประชุมเสาวรส โรงเรียนโพนงามศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 ของโรงเรียนโพน
งามศึกษา เห็นชอบให้ดำเนินการประกาศได้ 
 
 
    ลงช่ือ 

(นายวงค์รัตน์  ไพยะเสน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนโพนงามศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภายในของสถานศึกษา 
ของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโพนงามศึกษา มีจำนวน ๓
มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 
 
 



๕๗ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษา 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
........................................................ 

 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาต้องดำเนินการกำหนดมาตรฐาน และค่า
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดำเนินงาน วาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพนงามศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกำหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

(นายจำรัส พิมพา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนโพนงามศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
  ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี ๓/๒๕๖2 เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖2 
ณ ห้องประชุมเสาวรส โรงเรียนโพนงามศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้พิจารณาค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ของโรงเรียนโพนงามศึกษา เห็นชอบให้ดำเนินการประกาศได้ 
 
 
    ลงช่ือ 

(นายวงค์รัตน์  ไพยะเสน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนโพนงามศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ๒๕๖2 ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับดี 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ 

ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๘๐ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเลิศ 

 ๒) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเลิศ 

 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเลิศ 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับยอดเย่ียม 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ๒๕๖2 ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

ร้อยละ ๘๐   

ระดับดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

ร้อยละ ๘๐   

ระดับดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

ร้อยละ ๘๐   

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

ร้อยละ ๘๐   

ระดับดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

ร้อยละ ๘๐   

ระดับดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

ร้อยละ ๘๐   

ระดับดีเลิศ 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับดีเลิศ 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ๒๕๖2 ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ   

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๘๐ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๐ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๕ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับดี 

 



๖๒ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

เกณฑ์การต้ังค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 

   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
      นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙    มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 



๖๓ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 

   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙    มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙   มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙    มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙    มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             นักเรียนร้อยละ ๖๑-๖๙     มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            นักเรียนร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  ระดับยอดเย่ียม 

   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเลิศ 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐-๗๙      ระดับดี 
             สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๑-๖๙      ระดับปานกลาง 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๐ ลงมา   ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  ระดับยอดเย่ียม 

   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเลิศ 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐-๗๙      ระดับดี 
             สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๑-๖๙      ระดับปานกลาง 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๐ ลงมา   ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  ระดับยอดเย่ียม 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเลิศ 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐-๗๙      ระดับดี 
             สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๑-๖๙      ระดับปานกลาง 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๐ ลงมา   ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  ระดับยอดเย่ียม 

   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเลิศ 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐-๗๙      ระดับดี 
             สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๑-๖๙      ระดับปานกลาง 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๐ ลงมา   ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  ระดับยอดเย่ียม 

   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเลิศ 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐-๗๙      ระดับดี 
             สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๑-๖๙      ระดับปานกลาง 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๐ ลงมา   ระดับกำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  ระดับยอดเย่ียม 

   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเลิศ 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐-๗๙      ระดับดี 
             สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๑-๖๙      ระดับปานกลาง 
            สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๖๐ ลงมา   ระดับกำลังพัฒนา 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
 

  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 

   ครูร้อยละ ๘๐-๘๙  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            ครูร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             ครูร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            ครูร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 

   ครูร้อยละ ๘๐-๘๙  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            ครูร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             ครูร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            ครูร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 

   ครูร้อยละ ๘๐-๘๙  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            ครูร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             ครูร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            ครูร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 

  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 

   ครูร้อยละ ๘๐-๘๙  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            ครูร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             ครูร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            ครูร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป      ระดับยอดเย่ียม 

   ครูร้อยละ ๘๐-๘๙  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป           ระดับดีเลิศ 
            ครูร้อยละ ๗๐-๗๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับดี 
             ครูร้อยละ ๖๑-๖๙     มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับปานกลาง 
            ครูร้อยละ ๖๐ ลงมา  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป            ระดับกำลังพัฒนา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

   
คำสั่งโรงเรียนโพนงามศึกษา 

ท่ี  1/๒๕๖3 
 เร่ือง  แต่งต้ังคณะทำงานการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
---------------------------- 

              ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด  และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษารายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อให้การดำเนินการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนโพน
งามศึกษา  จึงมอบหมายและแต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีดังนี้ 
 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 

๑.  นายจำรัส พิมพา   ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา      ประธานกรรมการ 
๒.  นายนีรภัย  คิดโสดา  รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓.  ว่าท่ี ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ            กรรมการ 
4.  นางนิภา   ไฝทาคำ        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
5.  นายสมานมิตร  คิดโสดา หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน กรรมการ                                                                   
6.  นางนพพร ศรีสุพงศ์  หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 
7.  นายสุทธินันท์  กุลภา  เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ให้คำปรึกษา  และดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินงาน  วินิจฉัย  ส่ังการ  เพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ท่ี
เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน 
 
๒.  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล 

๑.  นางนพพร ศรีสุพงศ์  หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 ๒.  ว่าท่ี ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา ครูชำนาญการพิเศษ             รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายอุดม จันทร์ใด  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๔.  นางสุภาวดี ช่วยรักษา ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕.  นางลภัสรดา นาโควงศ์ ครูชำนาญการ    กรรมการ 
๖.  นางสาวศิวกานต์ เดชทศร ครูชำนาญการ    กรรมการ 

 ๗.  นางสาววารุณี  ธงไพร  ครู     กรรมการ 
๘.  นายพงษ์ศักดิ์  ลานนท์ ครู     กรรมการ 
๙.  นายสุทธินันท์  กุลภา  เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   เก็บรวบรวมข้อมูลของฝ่ายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา    
 



๖๘ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

๓.  คณะกรรมการจัดทำรายงานของสถานศึกษา 
๑.  นายนีรภัย คิดโสดา  รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒.  ว่าท่ี ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา  ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
๓.  นางสาวทิพกล่ิน  วันคำ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔.  นางสาวลภัสรดา  นาโควงศ์ ครูชำนาญการ    กรรมการ 
๕.  นางนพพร ศรีสุพงศ์  หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นายสุทธินันท์  กุลภา  เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่    วิเคราะห์ เคราะห์ข้อมูล แล้วจัดทำรายงานตามคู่มือแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 

 

๔. คณะกรรมการสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 ๑.  นายวงศ์รัตน์  ไพยะเสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒.  พระทศพล จารุธัมโม ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๓.  พ.ต.ท.ถวิล คำเกษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๔.  นายนเรศ ไตรวงศ์ย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๕.  นายประมวล  กิณเรศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 6.  นายบุญมี  อินธิราช  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 7.  นายชาญณรงค์  ศรีสมัย ผู้นำชุมชน    กรรมการ 
 8.  นายสีคาน  ประสงค์ดี  ผู้นำชุมชน    กรรมการ 
 9.  นายวัชรกุล กิมุล  ผู้นำชุมชน    กรรมการ 
 10. นายคมชาญ บุญชาญ ผู้นำชุมชน    กรรมการ 
 11. นายชวลิต  บุญชาญ  ผู้นำชุมชน    กรรมการ 
 12. นายสุนทร ช่วยรักษา ผู้นำชุมชน    กรรมการ 
 13. นายพนม บุญชาญ  นายก อบต.โพนงาม   กรรมการ 
 ๑4. นายนีรภัย คิดโสดา  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑5.  นายจำรัส พิมพา            ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
16.  นายสุทธินันท์  กุลภา รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่    ตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ด้านข้อมูล  สถิติ  และความถูกต้อง
ทางวิชาการ พร้อมให้คำแนะนำ  และแก้ไขเพิ่มเติมในการเขียนรายงาน 

 

ท้ังนี้ให้ทุกท่านท่ีได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าท่ี  ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  หากมีปัญหาใดๆ  ให้ประสานฝ่ายวิชาการเพื่อรายงานหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขต่อไป 

 

ส่ัง   ณ    วันท่ี  2 มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 

(นายจำรัส พิมพา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 



๖๙ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษา 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันท่ี 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  นั้นได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  บัดนี้โรงเรียนโพนงามศึกษา จึงได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-
Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวง  จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน
ในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน   
   โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อสอบคุณภาพการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  2 มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 
 
 

(นายจำรัส พิมพา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
 
 

(นายวงศ์รัตน์  ไพยะเสน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษา 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
  ๑.  นายวงศ์รัตน์  ไพยะเสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒.  พระทศพล จารุธัมโม ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๓.  พ.ต.ท.ถวิล คำเกษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๔.  นายนเรศ ไตรวงศ์ย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๕.  นายประมวล  กิณเรศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 6.  นายบุญมี  อินธิราช  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 7.  นายชาญณรงค์  ศรีสมัย ผู้นำชุมชน    กรรมการ 
 8.  นายสีคาน  ประสงค์ดี  ผู้นำชุมชน    กรรมการ 
 9.  นายวัชรกุล กิมุล  ผู้นำชุมชน    กรรมการ 
 10. นายคมชาญ บุญชาญ ผู้นำชุมชน    กรรมการ 
 11. นายชวลิต  บุญชาญ  ผู้นำชุมชน    กรรมการ 
 12. นายสุนทร ช่วยรักษา ผู้นำชุมชน    กรรมการ 
 13. นายพนม บุญชาญ  นายก อบต.โพนงาม   กรรมการ 
 ๑4. นายนีรภัย คิดโสดา  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑5.  นายจำรัส พิมพา            ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
16.  นายสุทธินันท์  กุลภา รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

 
 

นายจำรัส พิมพา โรงเรียนโพนงามศึกษา  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอน  
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ครั้งท่ี 9  
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

 
 

นายนีรภัย คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอน  
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ครั้งท่ี 9  
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

 
 

นายมนตรี นาคีย์ โรงเรยีนโพนงามศึกษา  
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ลูกจ้างยอดเยี่ยม  

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ครั้งท่ี 9  
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

นายจำรัส พิมพา 
ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  

ประจำปี 2562 ประเภทผู้บริหาร 
 
 



๗๕ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา  
ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  

ประจำปี 2562 ประเภทผู้สนับสนุน 



๗๖ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

นายจักรพล ตรีศรี  
ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  

ประจำปี ๒๕๖2 ประเภทผู้สอน 
 



๗๗ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

นายรุ่งสุรยิา ศรีบุญไชย  
ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  

ประจำปี ๒๕๖2 ประเภทผู้สอน 
 
 



๗๘ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
นางลภัสรดา นาโควงค์ 

ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
ประจำปี 2562 ประเภทผู้สอน 

 



๗๙ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

นางสาวศิวกานต์ เดชทศร  
ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  

ประจำปี 2562 ประเภทผู้สอน 
 



๘๐ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
นางสาวสุภัทรา งามราชจักร  

ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
ประจำปี 2562 ประเภทผู้สอน 

 


