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คำนำ 
              ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ต น เ อ ง ข อ ง ส ถ า น ศ ึ ก ษ า  ( Self Assessment Report : SAR)                     
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา ๒๕๖4 จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให ้สถานศึกษาจัดส ่งรายงานผลการประเม ินตนเองให้แก ่หน่วยงานต ้นส ัง กัด                  
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา      
ที ่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ ่งเป ็นผลสำเร ็จจากการบริหารจัดการศึกษาที ่สอดคล้อง                  
กับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ๓ มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ เป็นกระบวนการที่จะสร้างความเชื ่อมั ่นแก่สังคม ว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู ้เรียน ให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีเจตคติ  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วนตามความคาดหวังของ
สังคม ตลอดจนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา          
ข้ันพื้นฐานและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    
   โรงเรียนได้รวบรวมผลการประเมินและสรุปเป็นรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                   
(Self Assessment Report  : SAR) เพ ื ่อรองร ับการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาโดยหน่วยงานต ้นส ังกัด            
และการประเม ินภายนอกจากสำน ักงานร ับรองมาตรฐานและประเม ินค ุณภาพการศ ึกษา (สมศ.)                    
ข้อมูลในการรายงานการประเมินตนเองครั้งนี้เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 25๖4       
เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ที ่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที ่เกิดข้ึน          
ตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ รายละเอียด    
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย  2.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  2.2 ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 2.3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา และ 2.4 ภาคผนวก โดยมีว ัตถุประสงค์                  
เพื ่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที ่ผ ่านมา ซึ ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ              
ของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
           ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของโรงเร ียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์รวมทั ้งภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรทุกแห่งที ่ให ้ความร่วมมือ                  
ในการพัฒนางานของโรงเรียน  และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2564 จนสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           ( นายวิราว์    วัฒนกิจ ) 
                                                                                           ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                                                                                       โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ตามท่ีโรงเร ียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ได ้จ ัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                  
ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐานนั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจำปีแล้ว 
ปรากฏว่ามีความเหมาะสม สอดคล้อง กับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  ข้าพเจ้าและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 จึงมีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง         
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ และขอให้   
ทางโรงเรียนได้นำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีกำหนดไว้ต่อไป 

 

 

 
( นายสมจิตร   ปวงประสาท ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ์ 
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ส่วนที่ ๑  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มีข ้าราชการคร ู ๒0 คน คร ูอ ัตราจ้าง ๓ คน มีน ักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่  ๑ – ๖ จำนวน ๓31 คน                  
โดยโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษานายวิราว์  วัฒนกิจ วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา                
หมายเลขโทรศัพท์: 081-081-9294   ID line : 081-081-9294 

วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564  ผู้เรียนสุขภาพดี มีคุณธรรมนำความรู้  สู่คุณภาพตามทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า น้อมนำศาสตร์พระราชา   

1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563) 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
มาตรฐานการศึกษาภาพรวมของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ดี 

 
1.3 การนำเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
จากการดำเน ินการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาตามมาตรฐานการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน พบว่า               

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยู ่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีการบริหารงานแบบประสาน ความร่วมมือกัน          
ท้ัง 6 ฝ่าย โดยเน้นการบริหารวิชาการ ซ่ึงเป็นงานท่ีสำคัญที่สุด มีผลการประเมินมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน ดังนี ้
           มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายผ่านการใช้ PANGMAPHA MODEL โดยการขับเคลื่อนกระบวนการทั้ง 2 กระบวนการ   
มีเป้าหมายที่สำคัญเดียวกันคือเพื่อให้ผู้เรียนเป็น STAR ประกอบด้วย 1) S = Supporting life Skill ส่งเสริม     
ให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ผ่านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน        
และกระบวนการคัดกรอง การอ่านคล่อง การเขียนคล่องของผู้เรียน การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ การบันทึกสมุด   
รักการอ่าน โดยจากการดำเนินงานพบว่า ผู้เรียนร้อยละ 83 สามารถอ่านจับประเด็นและเรียงลำดับจากการอ่าน 
เขียนสรุปขยายความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื ่นทั้งภาษาไทย        
และภาษาต่างประเทศ ร่วมถึงสามารถคิดคำนวณด้วยการใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และประยุกต์ใช้การคิด
คำนวณในชีวิตประจำวันได้  2) T = Thinking and solving problems ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมีความสามารถ         
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี ่ยน ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล          
สามารถแก้ปัญหา  ได้อย่างมีเหตุมีผล และสามารถสร้างนวัตกรรม ผลิตชิ้นงานของตนเอง ผ่านกระบวนการ
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จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นการใช้โครงงานเป็นฐานและปัญหาเป็นฐาน
ในรายวิชาปางมะผ้าบ้านเรา และ STEM ศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้  ผ่านการจัดการเรียนรู ้ในชั ้นเรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้           
เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด และการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้นักเรียน 
จากการดำเนินงานพบว่าผู้เรียนร้อยละ ๙3.79 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ วางแผน แก้ปัญหา 
นำเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผลลัพธ์ของการแก้ปัญหารวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ความรู้     
ทักษะกระบวนการไปปรับใช้ในการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงได ้
และผู้เรียนร้อยละ 83.57  สามารถสร้างนวัตกรรม ผลิตชิ้นงานของตนเอง เช่น อินโฟกราฟิกเรื่องถังขยะ       
หนังสั้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หนังสั้นยุวชนประกันภัย นอกจากนี้ผู ้เรียนร้อยละ 82.23 สามารถใช้เทคโนโลยี      
ในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อรวบรวมความรู้ เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยง  
องค์ความรู ้มาแก้ไขปัญหาหรือผลิตชิ ้นงานของตนเอง สามารถนำความรู ้ไปสื ่อสารเพื ่อร่วมงานกับผู ้อื่น            
และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้   3) A = Achieving academic goals ส่งเสริมให้ผู ้เรียนให้ความสำคัญ      
ในการเรียนรู้ และให้ความสำคัญในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของตนเอง มีเป้าหมายทางการศึกษา ผ่านการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมเชิดชูผู ้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์   
ทางการเร ียนดี พบว ่าผู ้ เร ียนร้อยละ 83.40 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนสูงกว่าตั ้งแต่ระดับ 3 ขึ ้นไป               
รวมถึงผู้เรียนร้อยละ  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพต่าง ๆ สามารถจัดทำโครงงานอาชีพ 
ได้ มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น หรือนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 4) R = Realising racial 
identity ส่งเสร ิมให้ผ ู ้ เร ียนมีค ุณลักษณะและค่านิยมที ่ด ี ม ีความภูม ิใจในท้องถิ ่นและความเป็นไทย                
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี    
ผ่านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนและสังคมของนักเรียนอย่างมีความสุขด้วยการจัดกิจกรรม 
1 ห้องเร ียน 1 คุณธรรม กิจกรรมน้องพี ่สว ัสดียามเช้า กิจกรรมคุณธรรมวันละข้อหลังเคารพธงชาติ            
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย       
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมวันสำคัญ  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมดนตรี (วงโยธวาทิต)        
ก ิ จกรรมชนเผ ่ า  ก ิ จกรรมพ ัฒนาผ ู ้ เ ร ี ยน ก ิ จกรรมรอบร ู ้ ส ุ ขภาพ (Health Literate School: HLS)                           
ก ิจกรรมห ้องเร ียนส ีขาว ก ิจกรรม อย.น ้อย  ก ิจกรรมท ันตส ุขภาพ ก ิจกรรมตรวจหนอนพยาธิ                       
กิจกรรมตรวจสารเสพติด กิจกรรมกีฬาเป็นยาวิเศษ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม TO BE NUMBER ONE      
กิจกรรมสมาธิยามเช้า และกิจกรรมขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
ชนเผ่าเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่าต่าง ๆ จากการดำเนินงานพบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.65 มีความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื ่อสัตย์สุจริต มีว ินัย ใฝ่เรียนรู ้ อยู ่อย่างพอเพียง มุ ่งมั ่นในการทำงาน รักความเป็นไทย                  
มีจิตสาธารณะ และผู้เรียนร้อยละ 95.65 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ 
“รักษ์วัฒนธรรม” สามารถแสดงออกถึงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินของชนเผ่าตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ประเพณีชนเผ ่า และว ัฒนธรรมประเพณีไทย รวมถ ึงผ ู ้ เร ียนร ้อยละ ๑๐๐ ยอมร ับและอยู่ ร ่วมก ับผ ู ้อื่น                       
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บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข สามารถพูดคุยกันด้วยความสุภาพ แสดงความคิดเหน็อย่าง
มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นด้วยความเข้าใจที่ดี แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติซึ ่งกันและกัน         
ในส่วนของด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมผู้เรียนร้อยละ ๘๖.๕๐ มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ เรียนรู้และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ผลการประเมินตนเอง     
ของสถานศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนแล้ว ผู ้เร ียนยังได้ร ับรางวัลที ่เป็นหลักฐานสนับสนุนด้านคุณภาพดังนี้          
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโครงงานด้านเทคโนโลยี ระดับชั้นมั ธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะ    
ทางว ิชาการ โรง เร ี ยนในโครงการพ ัฒนาเด ็กและเยาวชนในถ ิ ่ นท ุ รก ันดาร ตามพระราชดำริฯ                               
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวาดภาพโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนบันทึกการประชุมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน           
การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ประเภทชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์นวัตกรรม         
เพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright - IoT (ด้วยกระบวนการ Online) รุ่นที่ 1  เข้้าร่วมแข่งขัน
ร้องเพลงจีนในโครงการ Chinese Culture Festival  เข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื ่อง หัวข้อประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เรื ่องเล่าตำนานประวัติบุคคลสำคัญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนังสั้นในโครงการอัจฉริยะยุวชน
ประกันภัย ประจำปี 2564 
      มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยนำไปกำหนด
เป้าประสงคข์องโรงเรียน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง 
รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ TEAK MODELซึ่งสามารถอธิบายรูปแบบของ
ระบบบริหารจัดการได้ดังนี้ T : Team การทำงานร่วมกันทุกฝ่ายงาน  E : Environment  การจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ (การศึกษาเชิงพื้นที่) A : Action การดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสถานศึกษา ซึ ่งประกอบด้วยการขับเคลื ่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา  การสะท้อนผลการ
ดำเนินงาน เพื่อการต่อยอดและปรับปรุง คือ ทำการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในทุกด้าน 
และสะท้อนผลการดำเนินงานถึงจุดเด่น ข้อควรพัฒนา รวมถึงระดับความสามารถทางด้านต่างๆ ของสถานศกึษา 
เพื่อการต่อยอดและปรับปรุงต่อไป และใช้ TEAK MODEL ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้เป็น STAR และมุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมท้ัง
ทางการภายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอย่างปลอดภัยตามมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และความรู้ในพัฒนาชีวิตที่เป็น
มิตรกับส ิ ่งแวดล้อมให้ก ับผู ้ เร ียน  นอกจากนี้ย ังจ ัดให้ม ีแหล่งเร ียนรู ้ท ี ่หลากหลายและทันสมัย ได ้แก่                   
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด รวมถึงห้องภาพยนตร์ ทุกห้องเรียนมีการใช้สื่อ DLIT มีสื่อ ICT มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้และการบริหารจัดการเพื่อเพิ ่มคุณภาพการศึกษาจากการดำเนินงานส่งผลให้ โรงเรียนได้รับรางวัล        
best Practices การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู ้ ภายใต้การดำเนินโครงการ IFTE     
ประจำป ี  2564 และได้ เข ้าร ่วมก ิจกรรมแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้ การดำเน ินงานโรงเร ียนปลอดบ ุหรี่                      
ประจำปีการศึกษา 2564 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน โดยโรงเรียนปางมะผ้า       
พิทยาสรรพ์ได้ปรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการเรียนรู้ โดยครูร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
การปฏิบัติจริงตามหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต   
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงสามารถ
ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที ่หลากหลายให้เหมาะสมกับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด         
ของ เช ื ้ อ ไวร ั ส โค โรน ่ า เช ่น  การจ ั ดการ เ ร ี ยนร ู ้ ผ ่ านแพลตฟอร ์มออนไลน ์  ZOOM Google meet                            
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงยังมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ    
มีขั ้นตอนการใช้เครื ่องมือและวิธ ีการวัดและประเมินผลที ่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้                  
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยมีการเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้
ทันที ผ่านการใช้ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Q-INFO) และมีการสะท้อนผลพร้อมท้ัง 
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู ้กับผู ้เรียน รวมถึงนำผลการจัดการเรียนรู ้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้            
ในแต่ละชั่วโมง นอกจากนี้ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้      
ที่เหมาะสมกับชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ PLC มีการให้การเสริมแรงกับผู้เรียน มีการสะท้อนผลการเรียนรู้     
ให้กับผู ้เรียนและให้แนะนำแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้รับทราบ รวมถึงครูทุกคนร่วมกัน
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตลอดทั้งภาคการศึกษา และครูทุกคนมีนวัตกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน
เป็นของตนเอง นอกจากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ส่งผลให้ ครูทุกกลุ่มสาระได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในวันครู 
ประจำปี 2565  นายศมกร  ศิลาโชติ ได้ร่วมเป็นคณะทำงาน และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอ
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ภายใต้โครงการ IFTF และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงานโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  นอกจากนี้นางธัญญรัตน์ เทศมีเป็นครูผู ้สอนนักเรียน     
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโครงงานด้านเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะ
วิชาการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ  ประจำปี2564        
ระดับเขตพื้นท่ี และนางสาวพิมพา  เวโรจน์กรณ์ ,นางสาวธิติสุดา  แปงสาย และ นางกัลยา  แซ่เฮ้อ ได้รับรางวัล 
ครู-อาจารย์ ที ่ปร ึกษาผลงานนักเร ียน ประเภทคลิปวีด ีโอสั ้น รองชนะเลิศ อันดับที ่ ๑ ระดับจังหวัด        
โครงการอัจฉะริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 
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แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีมาตรฐานสูงข้ึน  

แผนปฏิบัติการที่ ๑ ส่งเสริมให้ความสำคัญกับการเรียนรู ้ และมองเห็นความสำคัญของผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียน และส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์และผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) สูงขึ ้นร้อยละ 3                          
ในทุกรายวิชา มีเป้าหมายทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรม  
ส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื ่อง การเร ียนรู ้ด ้วย โครงงาน กิจกรรมสอนซ่อมเสริม การเข้าค่ายวิชาการ                               
มีการปรับพื้นฐานความรู้ผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียน ท้ังนี้ควรดำเนินงานและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

แผนปฏิบัติการที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มีโอกาส ได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการ ประชุม อบรม โดยเน้นพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาวะระบาดของไวรัส
Covid-19 ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการสอนที่บูรณาการความรู้เรื่องไวรัสหรือการสอนเตรียมความพร้อมแบบ
ออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียน พัฒนาระบบสารสนเทศให้คลอบคลุมงานท้ัง 6 ฝ่าย เพื่อให้บุคลากรและผู้เรียนเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมต่อการใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติการที่ ๓ ครูใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม เน้นให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติจริงสามารถสร้างนวัตกรรม โดยใช้การถอดบทเรียนในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีการพัฒนาการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

ส่วนที่ ๒  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 1)  สภาพพื้นที่ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ตั้งอยู่ในอำเภอปางมะผ้า โดยพื้นที่ของอำเภอปางมะผ้ามีลักษณะ        
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนกันตลอด ประมาณ ร้อยละ 95 ของพื้นที ่อำเภอ         
หรือประมาณ 1,039 ตารางกิโลเมตร ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ  ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบระหว่างหุบเขา 
ซึ่งจะเป็นท่ีตั้งของหมู่บ้านต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นท่ีอำเภอ หรือประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร 
 โรงเรียนตั้งอยู่บนเนินเขา โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย   
ในพื้นท่ี 15 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา เป็นท่ีตั้งของโรงเรียน 
 2)  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2531 มีฐานะเป็นหน่วยเรียน
ของโรงเรียนปายวิทยาคารโดยใช้ห้องประชุมศาลาทรงไทย ของสำนักงานพัฒนาป่าไม้ท่ี  มร.1  สำนักงานป่าไม้
เขตแม่สะเรียง กรมป่าไม้ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยมีนักเรียน  37 คนครู  2 คน ได้แก่นายอำพล  ดำรงธรรม  
และนางพิกุลทอง  อุดมพาณิชย์  ขึ ้นเป็นข้าราชการครู  โรงเร ียนปายวิทยาคาร มาช่วยสอนต่อมา                  
เมื ่อวันที ่  9 มีนาคม 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั ้งหน่วยเรียนของ โรงเรียนปายวิทยาคาร            
ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  
นายสุรพล เทพบุญ ผู ้ช่วยผู ้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ตั ้ง แต่          
วันที่  17 พฤษภาคม  2532  โดยขณะนั้นเปิดสอนถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2  มีนักเรียนทั้งสิ้น  36  คน           
เป็นชาย  16  คน  เป็นหญิง  20  คน 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม กรมสามัญได้แต่งตั้งให้ นายพรเทพ  ศุภราภรณ์ ตำแหน่งอาจารย์ 2  
ระดับ  5  โรงเรียนปายวิทยาคาร  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน  18  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน 42 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 81 
คน และได้ย้ายมาตั้งในพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้ นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ในพื้นท่ี    
15 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา เป็นท่ีตั้งของโรงเรียน 
  วันที่  5  พฤศจิกายน  2536  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายอุทัย  ขัติวงษ์ ตำแหน่งครู
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ 6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 
ขณะนั้นมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 18 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 42 คน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี 
3 จำนวน 31 คน 
  วันที ่ 29 ธันวาคม 2537 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั ้งให้  นายอุทัย   ขัติวงษ์ ครูใหญ่         
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        
จำนวน 51 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 14 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 36 คน 
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  ปีการศึกษา  2538 มีนักเรียน ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 จำนวน 86 คน ซึ ่งเป็นนักเรียน             
ในพื้นท่ีอำเภอปางมะผา้  28  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 จำนวน 44 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จำนวน  20 คน 
รวมท้ังสิ้น 150 คน  
  ปีการศึกษา 2539 มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 92 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จำนวน 57  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จำนวน  37  คน  รวมท้ังสิ้น  186  คน 

 ปัจจุบันนายวิราว์ ว ัฒนกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู ้อำนวยการโรงเร ียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์               
และนายนราวิชญ์  ใสส่อง ดำรงตำแหน่งรองผู ้อำนวยการ มีนักเรียนรวมทั้งสิ ้น  331  คน  ครู  20 คน            
ครูอัตราจ้าง 2 คน  ธุรการโรงเรียน 1 คน นักการภารโรง  2  คน 

3) ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ ซึ ่งมีความหลากหลายทางชาติ พันธุ์       

ได้แก่ ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง ลาหู่ดำ ลาหู่แดง ลีซู และม้ง ตั้งอยู่ในตำบลสบป่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน  
คือ บ้านสบป่อง  บ้านน้ำริน  บ้านบ้านไร่ บ้านน้ำบ่อสะเป่  บ้านท่าไคร้ บ้านสามหลัง  บ้านหนองผ้าจ้ำ             
บ้านแม่อุมอง  บ้านลุกป่าก๊อ  บ้านหนองขาว  บ้านกึ๊ดสามสิบ บ้านนาอ่อน บ้านหนองตอง บ้านแม่หมูลีซอ      
และบ้านดงมะไฟ  มีประชากรประมาณ  7 ,930  คน  โดยโรงเรียนมีสถานที่ตั้งติดกับสถานที่ราชการ ได้แก่                     
ที ่ว่าการอำเภอปางมะผ้า และแม่น้ำลาง ซึ ่งเป็นแม่น้ำสายหลักชองอำเภอปางมะผ้า อาชีพหลักของชุมชน          
คือ เกษตรกรรมและค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน        
ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือวัฒนธรรมไทยใหญ่ และ ประเพณีกินวอของชนเผ่าลีซูและลาหู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๕,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔  คน 
 4)  ตราสัญลักษณ์  

เจดีย์  เป็นตัวแทนแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่น 
รัศมี   สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองก้าวหน้า หรือแสงสว่างแห่งปัญญา 

      สีประจำโรงเรียน  
สีน้ำเงิน หมายถึง  ความสงบ เยือกเย็น และความหนักแน่น 
สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญอดทน และความสามัคคี กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่ง  
                       ใจเดียวกัน 

        ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นสัก 
                 อัตลักษณ์  รักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า   
                 เอกลักษณ ์ รวมเผ่าชาวดอย 
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 5)  คำขวัญ  วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน 
     วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ภายในป ี2564 ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีคุณธรรมนำความรู้สู่คุณภาพตามทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา  
      พันธกิจ 

    1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
   2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพ  
   3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  
   5. น้อมนำแนวพระราชดำริ “ศาสตร์ พระราชา” มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  
     เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
   2. ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   3. ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
   5. นักเรียนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน สำนึก ในความเป็นไทย ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า  
   6. ผู้บริหาร ครู น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน นำศาสตร์พระราชามา 

       ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
   7. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
         ยุทธศาสตร์ 

   1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
   5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และจัดการศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพตาม   

       แนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
                กลยุทธ์โรงเรียน 

   1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
   3. ส่งเสริมรอบรู้เรื่องสุขภาพ 
   4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
   5. เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   6. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น   
   7. จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” 
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  6)  แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา 
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7) ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
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 8) ข้อมูลครูและบุคลากร        

ประเภทของบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม 
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตร ี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตร ี

ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 1 
รองผู้อำนวยการ 1 - - - 1 1 
ครูประจำการ 3 15 - 13 8 18 
ครูอัตราจ้าง 1 1 - 2 - 2 
นักการ / พนักงานขับรถ 1 - 1 - - 1 
ลูกจ้างช่ัวคราว 1 - 1 - - 1 
พนักงานราชการ - - - - - - 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - - - - - - 
ครูชาวต่างชาติ - - - - - - 
เจ้าหน้าที่ - - - - - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - 1 
รวมทั้งส้ิน 8 17 2 16 10 25 

      
 
          9) ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) 
  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น 331 คน จำแนกตามระดับชั้นท่ีเปิดสอน ดังนี ้  

 
 
 

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอ้ง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อหอ้ง 
ม.๑ 2 27 24 51 25 

ม.๒ 2 27 26 53 25 

ม.๓ 2 18 20 38 25 

รวม ม.ต้น 6 72 70 142 25 

ม.๔ 4 42 47 89 25 

ม.๕ 3 24 45 69 25 

ม.๖ 3 15 28 43 20 

รวม ม.ปลาย 10 81 120 201 25 

รวมทั้งหมด 16 153 190 343  
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      2.2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       
 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                            
        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษาภาพรวมของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์               ดีเลิศ 

 
 2.2.1 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
      1) ระดับคุณภาพของผู้เรียน : ดีเลิศ 
  2) กระบวนการพัฒนา 

     ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยผ่านกิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน  
การเขียน  กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนและซ่อมเสริม  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
และสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกวัน รวมถึงการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู ้ในและนอกห้องเรียน มีห้องเรียนแบบ Active leaning  พัฒนานักเรียนให้สามารถแก้ปัญหา            
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที ่ ๒๑ สามารถจัดทำชิ ้นงาน              
และนวัตกรรมโดยใช้ความรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองผ่านกิจกรรม STEM 
ส ่งเสร ิมผ ู ้ เร ียนม ีผลส ัมฤทธ ิ ์และผลการทดสอบระด ับชาต ิ (O-net) ส ูงข ึ ้นร ้อยละ 3 ในทุกรายว ิชา                        
ใช้กระบวนการ PLC และโครงการ ITFE  และผู้เรียนต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีเป้าหมาย         
ในการประกอบอาชีพสุจริตโดยผ่านกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมชุมนุม  
       ๒. ส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มีโอกาส ได้ร ับการพัฒนาตนเอง        
อย่างต่อเนื ่อง ทั ้งในรูปแบบของการ ประชุม อบรม และเน้นพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษเพื ่อให้ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาและขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน 
เพื่อให้บุคลากรและผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของผู ้เรียน และการจัดสภาพแวดล้อมตามบริบทของ
โรงเรียนให้เอื ้อต่อการเรียนรู้โดยการทำการเกษตรและนำผลผลิตทางการเกษตรมาสร้างรายได้ต่อผู ้เรียน        
และส่งเสริมผู้เรียนด้านอาชีพ 
 



๑๓ 
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        ๓. พ ัฒนาคร ู ให ้ ใช ้กระบวนการจ ัดการเร ียนร ู ้แบบ Active learning กำหนดเป ้าหมาย                
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ร้อยละ ๕ โดยใช้การถอดบทเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ผ ่านกระบวนการ PLC ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร ับการพัฒนาทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษ               
และทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงการต่างประเทศ พัฒนาครูให้มีการวัดผล
และประเมินผลผู ้เรียนตามสภาพจริง และมีแหล่งเรียนรู ้ทุกพื ้นที ่ในบริเวณโรงเรียนที ่ส่งเสริมทักษะชีวิต          
ได้แก่ ร้านตัดผม โรงเชื่อมเหล็ก เป็นต้น ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น กิจกรรมสมาธิยามเช้า กิจกรรมบอกต่อภาษาสุภาษิต  กิจกรรม (Brain Gym) 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างรอบด้าน 
        4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า  
(Covid-19) โดยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนแบบ Active leaning ซึ่งโรงเรียนมีรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียนทั้งรูปแบบการเรียนในชั้นเรียน 
(On-Site) ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
ที่ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นก่อนเข้าเรียน วัดอุณหภูมิ 
จัดการเข้าแถวและโต้ะเรียนให้เว้นระยะห่าง งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม จัดเวลาในการรับประทานอาหาร           
โดยแยกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายคนละเวลา และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
(Online) ผ่านโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น โปรแกรม Zoom โปรแกรม Meet และ โปรแกรม Messenger        
มีการปรับรูปแบบกิจกรรมและตารางเวลาในการเรียนการสอนให้เหมาะสม และมีการวัดและประเมินผล           
ที ่หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน นอกจากนี ้มีการเตรียมใบงาน           
(On-Hand) ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในชั้นเรียนและการเรียนออนไลน์ได้ 
  3) ผลการพัฒนา 

     โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทั้งแบบรูปแบบการเรียนในชั้นเรียน (On-Site) 
และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรมที่หลากหลาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ     
ปีการศึกษา ๒๕๖4 เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีกำหนดและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง         
มีเหตุมีผล ผ่านการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มตามกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม เช่น อินโฟกราฟิก เรื ่อง การคัดแยกขยะ หนังสั้นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  โมเดลบ้านชนเผ่า เพลง พ.ร.บ.ประกันภัย รวมถึงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
ตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อพัฒนาตนเอง               
ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะพื ้นฐานและมีเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามความถนัด           
และความสนใจ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์มีผู้เรียนแสดงออกถึง    
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน   
ท้องถิ่น และชุมชน  เช่น กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทอดผ้าป่า
สามัคคี มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ ่นร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้           



๑๔ 
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ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที ่มีเอกลักษณ์ที ่โดดเด่น ผู ้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่น          
บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขภายใต้ PANGMAPHA MODEL TO STAR โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนเป็น STAR มีระบบการบริหารจัดการแบบ PANG อีกทั้งมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานกระบวนการ   
เป็น MAPHA ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองส่งเสริมอย่างรอบด้าน       
ด้วยกระบวนการที ่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้ผู ้เรียนได้ร ับรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด             
และระดับประเทศ 

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ขอรายงานการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู ้เรียน
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังน้ี 
ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที ่1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 

ค่ารอ้ยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมนิ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร   
และการคิดคำนวณ           

80 93.79 สูงกว่ามาตรฐาน 

         1.1 น ักเร ียนม ีความสามารถในการอ ่ าน          
การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมนิ
ของสถานศึกษา 

80 83.00 สูงกว่ามาตรฐาน 

        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

80 93.79 สูงกว่ามาตรฐาน 

        1 .3 น ัก เร ี ยนม ีความสามารถการส ื ่ อสาร  
การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80 93.79 สูงกว่ามาตรฐาน 

        1.4 น ักเร ียนมีความสามารถในการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80 85.97 สูงกว่ามาตรฐาน 

        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

80 81.68 สูงกว่ามาตรฐาน 

        1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา 
ต่างประเทศท่ี 2 ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

85 85.97 สูงกว่ามาตรฐาน 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

08  93.79 สูงกว่ามาตรฐาน 

          2 .1 น ัก เร ี ยนผ ่ านการประเม ินการอ ่าน           
คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

80 93.79 สูงกว่ามาตรฐาน 

          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

08  - สูงกว่ามาตรฐาน 



๑๕ 
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มาตรฐานที ่1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 

ค่ารอ้ยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมนิ 

          2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

80 93.79 สูงกว่ามาตรฐาน 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 83.57 สูงกว่ามาตรฐาน 
          3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

80 83.57 สูงกว่ามาตรฐาน 

          3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดข้ันตอน 
การทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

80 83.57 สูงกว่ามาตรฐาน 

          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 80 83.57 สูงกว่ามาตรฐาน 
          3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนำ
นวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

80 83.57 สูงกว่ามาตรฐาน 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

80 82.23 สูงกว่ามาตรฐาน 

         4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู ้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที ่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80 82.23 สูงกว่ามาตรฐาน 

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน
ระดับดี 

80 82.23 สูงกว่ามาตรฐาน 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

80 82.23 สูงกว่ามาตรฐาน 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 83.40 สูงกว่ามาตรฐาน 
        5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 3 ข้ึนไป 

80 83.00 สูงกว่ามาตรฐาน 

        5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึนไป 

80 81.68 สูงกว่ามาตรฐาน 

       5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึนไป 

80 82.23 สูงกว่ามาตรฐาน 

       5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 

80 83.06 สูงกว่ามาตรฐาน 

       5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 

80 82.88 สูงกว่ามาตรฐาน 



๑๖ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

มาตรฐานที ่1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 

ค่ารอ้ยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมนิ 

        5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 

80 85.30 สูงกว่ามาตรฐาน 

       5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ข้ึนไป 

80 84.47 สูงกว่ามาตรฐาน 

     5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ข้ึนไป          

80 85.71 สูงกว่ามาตรฐาน 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 80 89.12 สูงกว่ามาตรฐาน 
     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคตทีิ่ดี 
ต่องานอาชีพ 

80 84.47 สูงกว่ามาตรฐาน 

     6.2  น ักเร ียน ม ี  ID Pan และ Portfolio เพื่ อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

80 100 สูงกว่ามาตรฐาน 

     6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมท่ี
ศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 

80 100 สูงกว่ามาตรฐาน 

     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมท่ี
ศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 

80 75.51 สูงกว่ามาตรฐาน 

     6.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมใน
การทำงาน และประกอบอาชีพ 

80 - สูงกว่ามาตรฐาน 

     6.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมใน
การทำงาน และประกอบอาชีพ 

80 85.61 สูงกว่ามาตรฐาน 

สรุปภาพรวมประเด็นการพจิารณา ที ่1.1 
ด้านผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

 จากตารางที ่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความสามารถในการอ่านจับประเด็นและเรียงลำดับจากการอ่าน เขียนสรุปขยาย

ความรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื ่น  โดยผ่านกระบวนการคัดกรอง        
การอ่านคล่อง การเขียนคล่องของผู้เรียน  มีการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ผู้เรียนบันทึกสมุดรักการอ่าน  
ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด (83/๘๐) ส่งเสริมการคิดการคำนวณผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้การคิดคำนวณในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสามารถ          
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 



๑๗ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  

ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ วางแผน แก้ปัญหา นำเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็นจากผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ            
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล  และผ่านกิจกรรม  
การเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ ใช้ทักษะกระบวนการคิด
จัดทำ นวัตกรรม ส่งผลให้ผู ้เรียนนำความรู ้ที ่ได้ร ับไปปรับใช้ในการคิดแก้ปัญหาต่าง  ๆ ได้อย่างมีเหตุผล       
สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด (93.79/80) 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลิตชิ้นงานของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีในการรวบรวม

ความรู ้ เชื ่อมโยงองค์ความรู ้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างชิ ้นงานจากบทเรียน และนักเรียนได้มีโ อกาส      
เผยแพร่ผลงานในร ูปแบบต่าง ๆ เช ่น อ ินโฟกราฟิก เร ื ่อง ถ ังขยะ หนังส ั ้นการอนุร ักษ ์ส ิ ่งแวดล ้อม  
พ.ร.บ.ประกันภัย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และกิจกรรมบูรณาการต่างๆ สูงกว่ามาตรฐานท่ีสถานศึกษา
กำหนด (83.57/80) 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร จากการเรียนการสอนทางด้าน

เทคโนโลยีตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ ซึ่งทางโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ห้องสมดุ 
และแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีระบบอินเทอร์เน็ตให้บริการแก่นักเรียนมีกิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถสื ่อสารและทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ เช่น กิจกรรมการเรียนรู ้ในชั ้นเรียน  กิจกรรมสภานักเรียน      
กิจกรรมดนตรีและการแสดง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีรวบรวมความรู้ เชื่อมโยงองค์
ความรู้มาผลิตชิ้นงานของตนเอง สูงกว่ามาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด (82.23/80)   

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผ ู ้ เร ียนร ้อยละ 83.40 ม ีผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนตามหล ักส ูตรสถานศ ึกษา โดยมีผ ู ้ เร ียน                          

ท่ีมผีลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป ดังนี้ วิชาภาษาไทยร้อยละ 83 วิชาคณิตศาสตร์ 81.68 วิชาวิทยาศาสตร์ 82.23 
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 83.06 วิชาสุขศึกษา 82.88 วิชาศิลปะ ร้อยละ 85.30     
วิชาการงานอาชีพ 84.47 และวิชาภาษาต่างประเทศ 85.71 ซึ ่งสูงกว่ามาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 
(83.40/๗๕)  

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 เพิ่มข้ึนในรายวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก)  



๑๘ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานวิชาชีพ 
นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจทำให้เกิด

เจตคติที่ดีต่องานอาชีพต่าง ๆ เช่น ชุมนุมขนมอบ ชุมนุมเลี้ยงสัตว์ ชุมนุมอบสมุนไพร ชุมนุมช่างเชื่อม และชุมนุม
นวดฝ่าเท้า เป็นต้น นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรท่ีเน้นอาชีพตามความสนใจและความ
ต้องการของผู้เรียนแล้ว นักเรียนยังมีความสามารถในการทำโครงงานอาชีพทุกระดับชั้น สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทางโรงเรียนเปิดการเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ปวช.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนสายอาชีพตามความต้องการของตนเอง พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ี
สูงขึ้น หรือนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด (84.47/80)   

 ตารางที ่ 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผู ้เร ียน     
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

สรุปภาพรวมประเด็นการพจิารณา ที ่1.2 
ด้านคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่ารอ้ยละ 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

๑. ผู ้เร ียนคุณลักษณะและค่านิยมที ่ด ีเป็นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

08  95.65 สูงกว่ามาตรฐาน 

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 08  95.65 สูงกว่ามาตรฐาน 
3. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

08  100 สูงกว่ามาตรฐาน 

4.  เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมผู้  08  95.65 สูงกว่ามาตรฐาน 
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที ่1.2 

ด้านคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

จากตารางที ่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
ผู้เรียนร้อยละ 95.65 มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง

พอเพียง  มุ่งมั ่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงการ
คุณธรรม กิจกรรมน้องพี่สวัสดียามเช้า กิจกรรมคุณธรรมวันละข้อหลังเคารพธงชาติ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
กิจกรรมวันสำคัญ  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมดนตรี (วงโยธวาทิต) กิจกรรมชนเผ่า  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมรอบรู้สุขภาพ (Health Literate School: HLS) ได้แก่ กิจกรรม  To Be Number One  กิจกรรม อย.น้อย 

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/2.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/3.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/4.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/5.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/5.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html


๑๙ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

กิจกรรมทันตสุขภาพ กิจกรรมตรวจหนอนพยาธิ กิจกรรมตรวจ สารเสพติด และกิจกรรมกีฬาเป็นยาวิเศษ         
สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด (95.65) 

๒. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
ผู้เรียนร้อยละ 95.65  มีความภูมิใจในท้องถิ ่นและความเป็นไทย มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์       

“รักษ์วัฒนธรรม” ผู้เรียนทุกคนสวมใส่ชุดชนเผ่าที่สวยงามอย่างภาคภูมิใจในชนเผ่าของตนเอง ใช้ภาษาชนเผ่า    
ในการสื่อสารกับบุคคลชนเผ่าเดียวกัน ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคคลต่างชนเผ่า และมีความสามารถ         
ในการแสดงออกถึงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่าตนเอง ประพฤติปฏิบัติ ตนตามวัฒนธรรมประเพณี   
ชนเผ่า และวัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  และร่วมกิจกรรมในท้องถิ ่นทุกกิจกรรม          
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทอผ้ากะเหรี่ยง  การทำอาหารชนเผ่า เป็นต้น สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด 
(95.65/80) 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ผู้เรียนร้อยละ 100 เป็นชนเผ่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น “รวมเผ่าชาวดอย” ประกอบด้วย เผ่าลาหู่ดำ      

เผ่าลาหู ่แดง เผ่าลีซู เผ่ากะเหรี ่ยงขาว เผ่ากะเหรี ่ยงแดง เผ่าไทยใหญ่ และเผ่าพื ้นเมือง  ซึ ่งมีแตกต่างกัน               
ในด้านศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต และจารีตประเพณี ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน พูดคุยกันด้วย  
ความสุภาพแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นด้วยความเข้าใจที่ดี  แสดงมารยาท         
ที่เหมาะสมให้เกียรติซึ่งกันและกัน เช่น ไม่แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ เห็นประโยชน์     
ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม  ปรับตัวร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่น  ปรับตัวได้      
อย่างกลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ ผ่านการดำเนินการตามกิจกรรมหลัก  ๓ กิจกรรม
ข้างต้น จึงส่งผลให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขภายใต้ 
PANGMAPHA MODEL TO STAR โดยมีเป้าหมายเพื่อ ให้ผู ้เรียนเป็น STAR มีระบบการบริหารจัดการแบบ 
PANG อีกทั้งมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานกระบวนการเป็น MAPHA ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองส่งเสริมอย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการท่ีถูกต้อง เหมาะสม และทันการณ์ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี          
มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถรอดพ้นจากวิกฤติ ปลอดภัย ในสภาพสังคมปัจจุบันและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข โดยมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสูงกว่าท่ีสถานศึกษากำหนด (100/80) 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ผู้เรียนร้อย

ละ 86.50 มีทั้งน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการโรงเรียน
ส ่ ง เสร ิ มส ุ ขภาพ (Health Literate School: HLS) และจ ั ดก ิ จกรรมส ่ ง เสร ิ ม ให ้ ผ ู ้ เ ร ี ยนม ี ส ุ ขภาวะ                          
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม มีการประเมินโภชนาการของผู้เรียน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การคัดกรอง
นักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านบุหรี่และสิ่งเสพติด และคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้า   จัดกิจกรรมส่งเสริม          
สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจแก่ผู ้เร ียน เช่น กิจกรรม อย.น้อย กิจกรรมกีฬาสีกีฬาต่อต้านยาเสพติด               



๒๐ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและบุหรี่ การทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ นอกจากนี้  ยังดำเนินการประสาน
ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ด้านสุขภาวะแก่ผู้เรียนได้แก่ กิจกรรมการตรวจหนอนพยาธิ                   
การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสารเสพติดในร่างกายกิจกรรมTo Be Number One กิจกรรมทันตสุขภาพ    
สงูกว่าท่ีสถานศึกษากำหนด (86.50/80) 

4) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
๑. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน/แบบบันทึกการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน (ปพ.๕) 
๒. รายงานสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ผู้เรียน 
๓. สรุปผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหาจากกิจกรรมบูรณาการรอบรู้สุขภาพ 
๔. รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. แบบสรุปการประเมินชิ้นงานของครูต่อชิ้นงานนักเรียนจาก SAR ครู 
๖. ผลงานนักเรียน 
๗. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. รายงานผลการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 
๙. โครงงานอาชีพ 
๑๐.  กิจกรรมชุมนุม  
๑๑.  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 
๑๒.  แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูประเมินนักเรียน ประจำปีการศึกษา   

 ๒๕๖3 ในเอกสาร SAR 
๑๓.  แบบสรุปการดำเนินการแบ่งกลุ่มนักเรียนทุกระดับชั้นตามชนเผ่าต่างๆ ประจำปีการศึกษา  

 ๒๕๖3 
๑๔.  รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปี ๒๕๖3 *น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์  

 มาตรฐาน หน้า ๑๕-๑๖ 
๑๕.  รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ๒๕๖3 
๑๖.  แผนการจัดการเรียนรู้และแผนบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้  
๑๗.  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๑๘.  แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้น ม. ๓ และ ม.๖  
5) จุดเด่น 
๑. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทั้งทางด้าน ศาสนา ชนเผ่า ได้อย่างมีความสุข และได้ 

เรียนรู้เรื่องของชนเผ่า ท้ังวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีที่มีความแตกต่าง  
๒. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการสร้างอาชีพที่หลากหลาย เช่น  การนวด การตัดผม 

การเป็นช่างเชื่อม ช่างไฟ และสามารถเล่นตนตรีโฟล์คซอง ร้องเพลง  
๓. ผู้เรียนและสถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ส่งผลให้มีผลคะแนนบางกลุ่มสาระผ่านเกณฑ์

การประเมินข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
 



๒๑ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

6) จุดควรพัฒนา 
๑. ผู้เรียนต้องมีการพัฒนาการด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา ตามเป้าหมายท่ีกำหนดมากข้ึน  
๒. ผ ู ้ เรียนยังขาดนวัตกรรมที ่ เป ็นแบบอย่างสร ้างชื ่อเส ียงแก่สถานศึกษา และเป็นที ่ยอมรับ                  

จากหน่วยงานภายนอก  
๓. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) พัฒนาขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมายังไม่ครบทุกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
7) แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงข้ึน 
๑. จัดให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและการแก้ปัญหา และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้กิจกรรมโครงงานให้ครอบคลุม        
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ มีการแบ่งกลุ่มทำงาน ร่วมคิด อภิปราย สรุปผล การนำเสนอผลงานหน้าชั ้นเรียน         
จ ัดประกวดโครงงาน/ผลงานที ่เป็นนวัตกรรม ปีการศึกษาละ ๑ ครั ้ง และประเมินผลที ่เกิดกับผู ้เร ียน                
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. จัดให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากผลสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระวิชา โดย จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที ่หลากหลายมากยิ ่งขึ ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื ่อง การเรียนรู ้ด้วย โครงงาน           
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม การเข้าค่ายวิชาการ มีการปรับพื้นฐานความรู ้ผู ้เรียนก่อนเปิดภาคเรียน ทั ้งนี ้ควร
ดำเนินงานและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

๓. ดำเนินการแก้ปัญหาด้านการเรียน หรือเรียนช้า ให้ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยมีคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน สำรวจ คัดกรอง จากครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำบัญชีรายชื่อ เพื่อวางแผนการสอน   
ซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนปกติ มีการบันทึกพัฒนาการเป็นรายบุคคล และติดตามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
   2.2.2 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1) ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
   2) กระบวนการพัฒนา 

          โรงเร ียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ร ูปแบบ TEAK MODEL                        
โดยมีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา จัดการประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กำหนดเป้าหมาย     
ในการจัดการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร          
โดยดำเนินการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์มีการพัฒนาด้านวิชาการ    
ที ่ เน ้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ ่มเป้าหมาย เช ื ่อมโยงกับชีว ิตจริง                  
และเป็นแบบอย่างได้ ครูและบุคลากรได้ร ับการพัฒนาให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพตรงความต้องการ             
มีการจัดชุมชน การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน
ภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน    
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล      
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best Practices การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ ภายใต้การดำเนินโครงการ IFTE ประจำปี 2564 
และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2564 

   3) ผลการพัฒนา 
         โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการ

บริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี ้
ตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา 2564  
 

มาตรฐานที ่2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

  2.4  ม ีการพ ัฒนาคร ูและบุคลากรให ้ม ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที ่ 2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ดีเลิศ 

   จากตารางที ่  4  แสดงผลการประเม ินมาตรฐานที ่   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ                      
ปีการศึกษา 2564 พบว่า โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการ
โดยใช้ TEAK MODEL ซึ่งสามารถอธิบายรูปแบบของระบบบริหารจัดการได้ดังน้ี T : Team การทำงานร่วมกันทุก
ฝ ่ า ย ง า น   E : Environment  ก า ร จ ั ด ก า รศ ึ กษ าต ามบร ิ บทขอ ง พ ื ้ น ท ี ่  ( ก า ร ศ ึ กษ า เ ช ิ ง พ ื ้ น ท่ี )                                         
A : Action การดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในทุกด้าน K : Know – how checking    
เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผ่านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ    
ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจกระตุ้นการเรียนรู้ของผู ้เรียนให้มากข้ึน          
ซึ่งน่าจะทำให้พัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร โดยผู้บริหารได้ศึกษาทฤษฎีเชิงระบบ      
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โดยมีเป้าหมายเพื ่อพัฒนาการจัดการศึกษา และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสะท้อนผล             
การดำเนินงาน เพื่อการต่อยอดและปรับปรุง โดยการวางแผนพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา นำไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศกึษา
เหมาะสม ม ีระบบช ่วยเหล ือน ักเร ียน ม ีระบบน ิ เทศภายใน และนำข ้อม ูลจากการน ิ เทศภายใน                              
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบ                  
ต่อผลการศึกษา มีการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงโดยดำเนินการและพัฒนา
ระบบประกันค ุณภาพภายใน โดยเป ิดโอกาสให ้ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องท ุกฝ ่ายม ีส ่วนร ่วมในการจ ัดการศ ึกษา                         
มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่าย      
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพของผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา          
และ ท ุกกล ุ ่มเป ้าหมาย เน ้นพ ัฒนาคุณภาพผ ู ้ เร ียนรอบด้านเช ื ่อมโยงก ับช ีว ิตจร ิงและครอบคลุ ม                        
ทุกกลุ ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสนองโครงการ             
กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมนอกเหนือ   
จากหลักสูตรสถานศึกษากำหนด อาทิเช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE นอกจากนั้นยังมีการนิเทศติดตาม       
การจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อนำผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม ในการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และสามารถในการจัดการเรียนการสอน อย่างหลากหลาย 
โดยระบ ุ ไว ้ ในแผนพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา ป ีการศ ึกษา ๒๕๖๑ –  ๒๕๖4 และแผนปฏ ิบ ัต ิการ                   
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ                 
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยนำผลการประเมิน
ตนเองของครูปีการศึกษา ๒๕๖3 (T-Sar) เพื ่อนำมาวางแผนการพัฒนาตนเอง ( ID Plan) โดยครูทุกคนต้อง   
จัดทำแผนพัฒนาตนเองสนับสนุนให้ข้าราชการครูเข้ารับการประเมินเพื่อเลื ่อนหรือให้มีวิทยฐานะที่สูงข้ึน          
ครูทุกคนพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online    

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ           
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความปลอดภัย       
รวมถึงการจัดห้องเรียนตรมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า มีห้องคอมพิวเตอร์         
ห้องสมุดค้นคว้า ห้องภาพยนตร์ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนามฟุตซอลท่ีมีมาตรฐาน  มีการจัดภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน ทุกห้องเรียนมีสื่อ DLIT  มีสื่อ ICT  โครงการโรงเรียนประชารัฐ มีการพัฒนาและการบรกิาร
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ   ประสานหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัททรูคอปเปอเรชั่น    
เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้และพัฒนางานด้านต่างๆ  จัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเร ียนรู ้ทางอาชีพ               
เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ ปลุกพืชไร้ดิน ร้านตัดผมครบวงจรเพื่อให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดทักษะชีวิต         
จนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้  

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้            
โรงเรียนมีการเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีจุดบริการสัญญาณ 10 จุดครอบคลุม
พื ้นที ่บริเวณโรงเรียน  มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการครบถ้วนทันสมัย ทุกกลุ ่มงาน          
เพื่อสนับสนุนต่อการทำงานของบุคลากร และระบบ e-office ใช้ในด้านงานธุรการ นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดทำ
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  , Facebook ,LINE ,YouTube         
เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเรียกใช้และเผยแพร่ข้อมูลต่อนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไปได้  

          4) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะกลาง 4 ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)  
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖4 
๓. สารสนเทศปีการศึกษา 2564 
๔. หลักสูตรสถานศึกษา 
๕. โครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษา 
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และรายงานการประชุมประจำเดือน 
๗. รายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้, รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้, แผนการจัดการเรียนรู้ 
๘. บันทึกการตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงานสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
๙. ชั่วโมงการอบรมของครูและบุคลากร ในปีการศึกษา ๒๕๖4 
๑๐. ข้อมูลการขอเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖4 
๑๑. โครงการปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี 
๑๒. แฟ้มคำสั่ง/ประกาศโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
๑๓. แบบสรุปรายงานกิจกรรมต่างๆ  
๑๔. ข้อมูล การมาเรียนของนักเรียน,งานธุรการ จากการใช้ ระบบ e-office  

          5) จุดเด่น 
 สถานศึกษาใช้รูป TEAK MODEL ในการบริหารสถานศึกษาโดยได้รับความร่วมในการพัฒนาสถานศกึษา
จากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู ้เกี ่ยวข้อง ผู ้นำที ่มีความรู ้ความสามารถในการเป็นผู ้นำ ทางวิชาการ              
มีการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
          6) จุดควรพัฒนา 
 พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ของโรงเรียน โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน  
 

http://www.facebook.com/


๒๕ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

          7) แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงข้ึน 
 1 . ส่งเสริมการพัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษาให้ได้มีโอกาส ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในรูปแบบของการ ประชุม อบรมออนไลน์ เน้นพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้ทัน  ต่อการเปลี่ยนแปลง     
ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาวะระบาดของไวรั สโคโรน่า           
ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการสอนที่บูรณาการความรู้เรื่องไวรัสหรือการสอนเตรียมความพร้อมแบบออน ไลน์  
ก่อนเปิดภาคเรียน 
 2 . พัฒนาระบบสารสนเทศให้คลอบคลุมงานทั้ง 5 ฝ่าย เพื ่อให้บุคลากรและผู ้เรียนเข้าถึงข้อมูล            
ได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมต่อการใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2.2 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   1) ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
   2) กระบวนการพัฒนา 

           โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ได้ปรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นการใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการเรียนรู้ ซึ ่งในกระบวนการ PLC     
โดยมีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ร่วมกัน รวมถึงสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมกัน  
และการจัดทำสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยทำการวิเคราะห์ผู้เรียนและแบ่งกลุ่มผู้ เรียน  
ตามความสามารถในใบงานที่ 0-3. Action (A) การดำเนินการตามแผนในทุกด้าน โดยดำเนินกระบวนการ PLC 
จำนวน 3 วงรอบและใช้กระบวนการถอดบทเรียนโดยใช้แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ใบงาน 2-7 ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้ 1) นำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมากำหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้        
ในใบงานที่ 1 - 2 2) นำแผนการจัดการเรียนรู้มาวิพากษ์ร่วมกับทีมสมาชิกกลุ่มและนำแผนมาปรับปรุงแก้ไข     
ในใบงานที่ 3 - 4 3) นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้คู่วิพากษ์เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน   
ในใบงานที่ 5 แต่เนื่องจากโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงทำการบันทึกคลิปวิดิโอ         
การจัดการเรียนรู้เพื ่อให้ Buddy teacher ทำการวิพากษ์ 4) วิพากษ์การจัดการเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์ใน          
ใบงานท่ี 6 5) สรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ในใบงานท่ี 7 4. Know – how checking (K) การสะท้อนผล
การดำเนินงาน เพื ่อการต่อยอดและปรับปรุง คือ ทำการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้              
จากข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกหลังแผน และจากการวิพากษ์การจัดการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม โดยสะท้อนผลการ
จัดกาเรียนรู้ถึงจุดเด่น ข้อควรพัฒนา รวมถึงระดับความสามารถทางด้านต่างๆ ของผู้เรียน เพื่อการต่อยอด        
และปรับปรุงต่อไป โดยหลังจากดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนเสร็จสิ้นในแต่ละวงรอบ จะเปิดโอกาสให้ครูทุกคน   
ได้แลกเปลี่ยนถึงข้อค้นพบต่างๆ ของแต่ทีม เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้    
ในวงรอบถัดไป และหลังจากทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั ้ง 3 วงรอบ ต้องทำการสรุปผลการดำเนินงาน         
ท้ัง 3 วงรอบ โดยสรุปผลในรูปแบบของงานวิจัยในชั้นเรียน   

 

 



๒๖ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

 3) ผลการพัฒนา 
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ 

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
 

ตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่ารอ้ยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมนิ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผ ู ้ เร ียนฝึกปฏิบัต ิจร ิง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

90 100 สูงกว่าเปา้หมาย 

2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้ แบบ Active 
Learning 

90 100 สูงกว่าเปา้หมาย 

3.2  ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ี   
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเปา้หมาย 

1. ครูทุกกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ ใช ้ส ื ่อการเร ียนรู ้ ท่ี
หลากหลาย 

90 100 
สูงกว่าเปา้หมาย 

2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ มี application     

90 100 
สูงกว่าเปา้หมาย 

3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน 
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนเอื ้อต่อการเรียนรู ้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

90 100 

สูงกว่าเปา้หมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 100 สูงกว่าเปา้หมาย 
      คร ู  ม ีการบร ิหารจ ัดการช ั ้นเร ียนเช ิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเปา้หมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 100 สูงกว่าเปา้หมาย 

1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 100 สูงกว่าเปา้หมาย 

2. ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเปา้หมาย 



๒๗ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่ารอ้ยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมนิ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเปา้หมาย 

       ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเปา้หมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 

ดีเลิศ 

 
 จากตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564 พบว่า  

3.1 ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ครูร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนรู้    
ผ ่านกระบวนการค ิดและปฏิบ ัต ิจร ิงตามมาตรฐานการเร ียนร ู ้  ด ้วยกระบวนการจ ัดการเร ียนร ู ้แบ บ                 
Active Learning ซึ ่งครูผ ู ้สอนของโรงเร ียนได้ดำเนินการวิเคราะห์ผ ู ้ เร ียนก่อนจัดทำแผนการจัดเรียนรู้              
ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปตามผลการวิเคราะห์ผู้เรียน และ
ธรรมชาติของสาระวิชา เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ (5E) 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบ 5W2H มาจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้   
ซึ ่งก่อนนำแผนการจัดการเรียนรู ้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ในชั ้นเรียน ครูผู ้สอนได้ทำการวิพากษ์แผนผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จากสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งทำให้แผนการจัดการเรียนรู้สามารถ
นำไปจัดกิจกรรมได้จริงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นให้ผู ้เรียนได้นำความรู้          
และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีว ิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมเพื ่อพัฒนาคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น กิจกรรมสมาธิยามเช้า กิจกรรมบอกต่อภาษาสุภาษิต กิจกรรมขยับกาย ขยายสมอง 
(Brain Gym) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างรอบด้าน  ซึ ่งผลการดำเนินงานมีค่า          
สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด (100/90) นอกจากนี้ยังพบว่าใน  

3.2 ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ครูร้อยละ 100 
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้สื่อ   
ในการเรียนรู้ เช่น DLIT, ห้องปฏิบัติการ ICT, เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ทุกพื้นที่ในบรเิวณ
โรงเรียน มีการใช้พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า สนับสนุนด้านการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงครูมีการสร้างสื่อของตนเอง 
เพื ่อกระตุ ้นให้ผู ้เร ียนได้แสวงหาความรู ้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้                
ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า เช่น การจัดการเรียนรู้
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ZOOM Google meet ซึ่งมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
(100/90)  
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3.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน พบว่าครูร้อยละ 
100 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล  
ที ่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเร ียนรู ้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้เร ียน และนำผลมาพัฒนาผู ้เร ียน                 
ครูดำเนินการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มีแบบวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม   
ในชั ้นเรียน แบบทดสอบ มีการจัดทำเครื ่องมือวัดและประเมินผลที ่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้             
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ทันทีผ่านการใช้ระบบเพิ่ม
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน (Q-INFO) และมีการสะท้อนผลพร้อมทั ้งให้ข้อเสนอแนะ                
ในการจัดการเรียนรู ้กับผู ้เรียน รวมถึงนำผลการจัดการเรียนรู ้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ในแต่ละชั ่วโมง              
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด (100/90)  

3.4 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     
โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ประกอบกับ          
ใช้การเสริมแรงทางบวก เช่น การชื่นชมเมื่อผู้เรียนทำงานสำเร็จ หรือมีการให้รางวั ลกับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน         
มีความสุขที ่จะเรียนรู ้ เกิดเจตคติที ่ดีต่อครู รวมไปถึงมีเจตคติที ่ดีต่อสาระวิชา ทำให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียนที่สูงข้ึน ซึ่งผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด (100/90) นอกจากนี ้ 

3.5 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ครูร้อยละ 100 มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื ่อพัฒนาและปรับปรุง           

การจัดการเรียนรู้ ในทุกสัปดาห์ครูจะนำผลการจัดการเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนถึงปัญหา จุดเด่น และจุดควรพัฒนา
ของตนเอง กับเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อนำไป
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป รวมไปถึงร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน     
O-NET และใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยปรับปรุงและพัฒนาทั้งระบบ     
มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูในโรงเรียนหลังจากดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้เสร็จสิ้นแต่ละวงรอบ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง       
ในการจัดการเรียนรู้และข้อมูลในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มากขึ้น โดยหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการทั้ง 3 วงรอบ 
ครูได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมของตนเองในรูปแบบของงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผลการดำเนินงานงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด (100/90) โดยจากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
ในด้านการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญในภาพรวม พบว่า โรงเรียนมีผลการดำเนินที ่พัฒนาข้ึน            
อย่างต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563  
 4) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

1. หลักสูตรสถานศึกษา   
2. แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   
3. รายงานผลการพัฒนาตนเอง  
4. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม โครงการห้องเรียนสีขาว 
5. ผลงานนักเรียน  
6. ทะเบียนสื่อและนวัตกรรม 
7. สรุปข้อมูลการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
8. แบบนิเทศครูผู้สอน แบบตรวจเยี่ยมชั้นเรียน  
9. รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
10. เครื่องมือการวัดผลและเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้ 
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11. วิจัยในชั้นเรียน รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ  แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
12. รายงานการประชุมประจำเดือนของครู กลุ่มบริหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13. แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บันทึกกิจกรรมโฮมรูม  บันทึกการให้คำปรึกษา  รายงานสรุป

การมาโรงเรียน 
14. รายงานการจัดประชุมผู้ปกครอง  รายงานการเยี่ยมบ้าน  

        5) จุดเด่น 
1. ครูมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ ในทุกสัปดาห์ครูจะนำผลการจัดการเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนถึงปัญหา จุดเด่น และจุดควรพัฒนาของ
ตนเอง กับเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อ
นำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

      6) จุดควรพัฒนา 
1. ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการ

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
  2.  ครูบางส่วนยังไม่มีนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 

      7) แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับสูงข้ึน 
          1. ครูใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรม เน้นให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติจริงสามารถสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การถอดบทเรียนในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ท่ีมีผู้เชี่ยวชาญค่อยให้คำปรึกษาชีแ้นะแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในส่วนของเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้ง ด้วยการ
ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

          2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น โดยเน้นการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผ่านการ
ระดมความคิดครูทุกคนในโรงเรียนด้วยการใช้กระบวนการ PLC ของโรงเรียนแล้วนำผลมาวิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามบริบทผู้เรียนคลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง 

           3. ครูมีการพัฒนาการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง มีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลาย เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน แบบประเมิน แบบทดสอบทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ 
รวมถึงมีการใช้ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา และมีการพัฒนาสื่อ
โดยเน้นการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ทุกพื้นท่ีในบริเวณ
โรงเรียน รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 



๓๐ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

      2.3  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
    2.3.1 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕64       
 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร

และการคิดคำนวณ ดีเลิศ 93.79 ดีเลิศ ✓ 

๒. ความสามารถในการว ิ เคราะห ์ ค ิดอย ่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

ดีเลิศ 93.79 ดีเลิศ ✓ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 83.57 ดีเลิศ ✓ 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ดีเลิศ 82.23 ดีเลิศ ✓ 

5.  ม ี ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทางการ เร ี ยนตามหล ักส ูตร
สถานศึกษา  

ดีเลิศ 83.40 ดีเลิศ ✓ 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
วิชาชีพ  

ดีเลิศ 89.12 ดีเลิศ ✓ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
 ๑.  การม ีค ุณล ักษณะและค ่าน ิยมท ี ่ ด ี ตามท่ี

สถานศึกษากำหนด  
ดีเลิศ 95.65 ดีเลิศ ✓ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 95.65 ดีเลิศ ✓ 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

ดีเลิศ 100 ดีเลิศ ✓ 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเลิศ 95.65 ดีเลิศ ✓ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
 2.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน  
ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

2.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู ้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

๒.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

๒.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๒.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

  3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

3.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

สรุปภาพรวม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

2.3.2 จุดเด่น   
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทั้งทางด้าน ศาสนา ชนเผ่า ได้อย่างมีความสุข และได้ 
เรียนรู้เรื่องของชนเผ่า ท้ังวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีที่มีความแตกต่าง  

๒. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการสร้างอาชีพที่หลากหลาย เช่น การนวด การตัดผม 
การเป็นช่างเชื่อม ช่างไฟ และสามารถเล่นตนตรีโฟล์คซอง ร้องเพลง  

๓. ผู้เรียนและสถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ส่งผลให้มีผลคะแนนบางกลุ่มสาระผ่านเกณฑ์
การประเมินข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

สถานศึกษาใชรู้ป TEAK MODEL ในการบริหารสถานศึกษาโดยได้รับความร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
จากคณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้กี่ยวขอ้ง ผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผูน้ำทางวิชาการ              
มีการจัดสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู ้

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
1. ครูมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ในทุกสัปดาห์ครูจะนำผลการจัดการเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนถึงปัญหา จุดเด่น และจุดควรพัฒนาของตนเอง กับเพื่อน
ครูในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ และร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื ่อนำไปจัดทำแผน           
การจัดการเรียนรู้ 
          2. ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
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2.3.3 จุดควรพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนต้องมีการพัฒนาการด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา ตามเป้าหมายท่ีกำหนดมากข้ึน  

๒. ผู ้เร ียนยังขาดนวัตกรรมที ่เป็นแบบอย่างสร้างชื ่อเสียงแก่สถานศึกษา และเป็นที ่ยอมรับจาก         
หน่วยงานภายนอก  

๓. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) พัฒนาขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมายังไม่ครบทุกลุ่มสาระ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
 พัฒนาการบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ของโรงเรียน โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียนให้มีความ
เชือ่มโยงบนฐานขอ้มูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซอ้นของงาน  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
1. ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 2.  ครูบางส่วนยังไม่มีนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
2.3.4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับสูงข้ึน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑. จัดให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและการแก้ปัญหา และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้กิจกรรมโครงงานให้ครอบคลุม         
ทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการแบ่งกลุ่มทำงาน ร่วมคิด อภิปราย สรุปผล การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน        
จัดประกวดโครงงาน/ผลงานที่เป็นนวัตกรรม ปีการศึกษาละ ๑ ครั ้ง และประเมินผลที่เกิดกับผู ้เรียนเพื่อ          
นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. จัดให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากผลสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระวิชา โดย จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ด้วย โครงงาน กิจกรรมสอน
ซ่อมเสริม การเข้าค่ายวิชาการ มีการปรับพื ้นฐานความรู ้ผ ู ้เรียนก่อนเปิดภาคเรียน ทั ้งนี ้ควรดำเนินงาน              
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

๓. ดำเนินการแก้ปัญหาด้านการเรียน หรือเรียนช้า ให้ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยมีคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน สำรวจ คัดกรอง จากครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำบัญชีรายชื่อ  เพื่อวางแผนการสอน   
ซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนปกติ มีการบันทึกพัฒนาการเป็นรายบุคคล และติดตามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
 1 . ส่งเสริมการพัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษาให้ได้มีโอกาส ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในรูปแบบของการ ประชุม อบรมออนไลน์ เน้นพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้ทัน  ต่อการเปลี่ยนแปลง      
ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาวะระบาดของไวรั สโคโรน่า           
ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการสอนที่บูรณาการความรู้เรื่องไวรัสหรือการสอนเตรียมความพร้อมแบบออนไลน์   
ก่อนเปิดภาคเรียน 
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 2 . พัฒนาระบบสารสนเทศให้คลอบคลุมงานทั้ง 5 ฝ่าย เพื ่อให้บุคลากรและผู ้เรียนเข้าถึงข้อมูล            
ได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมต่อการใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                
          1. ครูใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยนำภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
เน้นให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติจริงสามารถสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เก่ียวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การถอดบทเรียนในแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ที่มีผู้เชี่ยวชาญค่อยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของ
เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้ง ด้วยการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
         2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น โดยเน้นการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผ่านการระดม
ความคิดครูทุกคนในโรงเรียนด้วยการใช้กระบวนการ PLC ของโรงเรียนแล้วนำผลมาวิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามบริบทผู้เรียนคลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง 
       3. ครูมีการพัฒนาการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน แบบประเมิน แบบทดสอบทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ รวมถึงมีการ
ใช้ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา และมีการพัฒนาสื่อโดยเน้นการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ทุกพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน 
รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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2.4  ภาคผนวก           
 

 • ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ปีการศึกษา 2564 
           • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
           • ผลการประเมิน สมศ. รอบ 4 (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2563)    
           • ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน     
           • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2564 
           • แบบสรุปการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนภาพรวม (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
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ประกาศโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ ์

เรื่อง  การกำหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ปรบัปรุง) 

------------------------------ 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา     

จึงกำหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖4 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ประกาศณวันท่ี  25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ลงชื่อ 
                                     ( นายวิราว์   วัฒนกิจ ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรยีนปางมะผ้าพิทยาสรรพ ์



๓๖ 
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แนบทา้ยประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและคา่เปา้หมาย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ผู้เรียน ร้อยละ ๘0 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ  

๒) ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      ๓) ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  

๔) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
๕) ผ ู ้ เร ียนร ้อยละ 80 ม ีความสามารถในการใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
๖) ผู้เรียนร้อยละ ๘0 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา

กำหนด  

๒) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาว ิชาการที ่ เน ้นคุณภาพผู ้ เร ียนรอบด้านตามหลักสูตร   
   สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี  
   คุณภาพ  
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ   
   เรียนรู้  
 
 
 



๓๗ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 
   ๓.๑ ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนใช้ปัญหาเป็นฐาน โครงงานเป็น 

   และสมองเป็นฐาน ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี ้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
   มีแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไป 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

   ๓ .๒ คร ู ร ้ อยละ 90 ใช ้ส ื ่ อ  เทคโนโลย ีสารสนเทศ และแหล ่ ง เร ียนรู้    
   รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

   ๓.๓ ครูร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เน้นการประเมิน 
   ตามสภาพจริง โดยใช้เครื ่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ   
   เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนา  
   ผู้เรียน 

   ๓.๔ ครูร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ร่วมกัน 
   อย่างมีความสุข  

   ๓.๕ ครูร้อยละ 90 มีชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื ่อพัฒนา 
   และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  



๓๘ 
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คำสั่งโรงเรียนปางมะผา้พทิยาสรรพ ์

ที่ 04   /  2565 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
........................................................................ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ. ศ. 2545 ,       
(ฉบับท่ี 3) พ. ศ. 2553 จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อ ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในคือการจัดทำรายงานประจำปี  (SAR) เพื่อให้
สถานศึกษามีข้อมูลในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไปและ
นำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  ต่อสาธารณชนและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โรงเรียนโตภาคอีสานจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี (SAR)  ปีการศึกษา 2564 ดังนี ้
1. คณะอำนวยการ  
 1. นายวิราว์  วัฒนกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธาน 

2. นางทัศนีพรรณ        มะลิดวง  ครูชำนาญการ   รองประธาน 
3. นางธัญรัตน์  เทศม ี  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
4. นายชยุตม ์  กิจโชคประเสริฐ ครู    กรรมการ 
5. นายญาณภัทร    วิไลจันทร์ ครู    กรรมการ 
6. นางสาวพรวนัช มณีวัฒนพร ครู    กรรมการ 
7. นายนราวิชญ์  ใสส่อง  ครู    กรรมการ 
8. นางสาวธิติสุดา แปงสาย  ครู    เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1.  วิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพจริงในการดำเนินงาน  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาในระหว่างการดำเนินงาน 
2.  นิเทศ  กำกับ ติดตาม  การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนทั้งน้ี 
     เพื่อให้วิสัยทัศน์ของ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์เป็นจริง 

2. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานด้านผู้เรียน 
 ๑. นางสาวพรวนัช   มณีวัฒนพร ครู   ประธาน 
 ๒. นางสาวเบญจมาศ   แสนก๋า  ครู   รองประธาน  

๓. นางสาวแพรพลอย   บุศยาณิน ครู   กรรมการ  
 4. นางสาวกัลยา   แซ่เฮ้อ  ครู   กรรมการ  
 5. นางสาวสรารัตน์  สมบูรณ์ชัย ครู   กรรมการ 
 6. นางสาวกุลปริยา  รอดสุวรรณ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 7. นางสาวผกามาศ    อาฆะโรจน ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 
 จัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1 



๓๙ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

3. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานด้านบริหารจัดการ 
 ๑. นายวิราว์       วัฒนกิจ    ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธาน 
 ๒. นางทัศนีพรรณ มะลิดวง    ครูชำนาญการ     รองประธาน 

๓. นายนราวิชญ์    ใสส่อง    ครู      กรรมการ  
 4. นางสาวสุดาพร   แสงจันทร์เพ็ญกุล  ครู      กรรมการ  
 5. นายญาณภัทร   วิไลจันทร์   ครู      กรรมการ 
 6. นางสาวกฤติยาภรณ์   วังขวา    ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 7. นางสาววิภาวรรณ    อ่อนสอาด   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 8. นางสาวนภาพร   แสงม้า    เจ้าหน้าท่ีธุรการ    กรรมการ 
 9. นางสาวธิติสุดา แปงสาย    ครู      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 จัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 2 
 
4. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑. นางธัญญรัตน์   เทศม ี  ครูชำนาญการ  ประธาน 
๒. นายศมกร    ศิลาโชติ  ครู   รองประธานกรรมการ  
๓. นายชยุตม ์   กิจโชคประเสริฐ ครู   กรรมการ  
4. นางสาวพิมพา   เวโรจน์กรณ์ ครู   กรรมการ  
5. นางสาวบงกช   ศิลป์มิตรภาพ ครู   กรรมการ 
6. นายธนดล    กันใจ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
7. นางสาวศศิธร   ทิชาจารย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
จัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 

 ท้ังนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แก่ทางราชการนับตั้งแต่ท่ีมีคำสั่ง 
  สั่ง ณ วันท่ี   19  มกราคม   พ.ศ. 2565 
       
               (ลงชื่อ) 
                 
         (นายวิราว์    วัฒนกิจ) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 

 

 



๔๐ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ปกีารศึกษา 2564 

ช่ือรางวัล หน่วยงาน 
1. รางวัล best Practices การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ภายใต้การดำเนินโครงการ IFTE ประจำปี 2564 

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

2. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 

 

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปกีารศึกษา 2564 

ช่ือรางวัล หน่วยงาน 
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโครงงานด้านเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ 
(กพด. ประจำปี 2564) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 

2. รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวาดภาพโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 

3. รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนบันทึกการประชุมกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 

สหกรณ์จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

4. ได้ร ับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ประเภทชมรม TO 
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จังหวัดเชียงใหม่ 

5. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการเรียนการ
สอนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright - IoT (ด้วยกระบวนการ Online) 
รุ่นที่ 1 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6.นางสาววริษา จิตราภากุล เข้้าร่วมแข่งขันร้องเพลงจีนในครงการ 
Chinese Culture Festival  

มหาวิทยาลัยบรูพา 

7. นางสาวสุดาพร บุญกิติ เข้ ้าร่วมแข่งขันร้องเพลงจีนในครงการ 
Chinese Culture Festival  

มหาวิทยาลัยบรูพา 

8. เข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่อง หัวข้อประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง
เล่าตำนานประวัติบุคคลสำคัญ 

ราชบัณฑิตยสภา 

9. โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธรุกิจ

ประกันภัย(คปภ.) 
 

 

 



๕๑ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

ผลงานดีเด่นของครู ปีการศกึษา 2564 

ช่ือรางวัล หน่วยงาน 
1. นายศมกร  ศิลาโชติ ร่วมเป็นคณะทำงาน และเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ภายใต้
โครงการ IFTF 

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

2.นายศมกร ศิลาโชติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. นางธัญญรัตน์ เทศมีเป็นครูผู ้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันประกวดโครงงานด้านเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ (กพด.) ประจำปี2564 ระดับเขต
พื้นที ่

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน 

4. นางสาวพิมพา  เวโรจน์กรณ์ ,นางสาวธิติสุดา  แปงสาย และ นาง
กัลยา  แซ่เฮ้อ ได้รับรางวัล ครู-อาจารย์ ที ่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
ประเภทคลิปว ีด ีโอส ั ้น รองชนะเล ิศ อ ันด ับที ่  ๑ ระด ับจ ังหวัด 
โครงการอัจฉะริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธรุกิจ

ประกันภัย(คปภ.) 

5. นายชยุตม์ กิจโชคประเสริฐได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2565 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน 

6. นางสาวศศิธร  ทิชาจารย์ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื ่องในวันครู ประจำปี 
2565 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน 

7. นางสาวเบญจมาศ  แสนก๋ารางวัลครูผู ้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน 

8. นางสาวสุดาพร  แสงจันทร์เพ็ญกุลและนางสาวกฤติยาภรณ์   วังขวา
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องใน 
วันครู ประจำปี 2565 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน 

9. นางสาวสรารัตน์ สมบูรณ์ชัยได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในวันครู ประจำปี 2565 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน 

10. นางสาวบงกช ศิลป์มิตรภาพ และนางสาวพรวนัช มณีวัฒพร   
ได ้ร ับรางว ัลบุคลากรทางการศึกษาด ีเด ่นกลุ ่มสาระการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันครู ประจำปี 2565 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน 

11. นายศมกร   ศิลาโชติ ได้เป็นคณะทำงาน และเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ภายใต้
โครงการ IFTF 

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

12. นายศมกร  ศิลาโชติ ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงานโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

ผลงานดีเด่นของครู ปีการศกึษา 2564 

ช่ือรางวัล หน่วยงาน 
13. ครูผู ้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโครงงาน
ด้านเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดำริฯ (กพด.) ประจำปี2564 ระดับเขตพื้นที ่

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 

14. ได้รับรางวัล ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิป
วีดีโอสั้น รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ระดับจังหวัด โครงการอัจฉะริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธรุกิจ

ประกันภัย(คปภ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

คำสั่งโรงเรียนปางมะผา้พทิยาสรรพ ์
ที่ 031 /  2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

........................................................................ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา       
ทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และ  วิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที ่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว ่าการประกันคุณภาพภายใน              
เป็นส่วนหนึ ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที ่ต ้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง และตามกฎกระทรวง              
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และได้ให้ความหมาย “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา              
ของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชน
ว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์          
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ     
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และใช้ผลการประเมินตนเองเพื่อการส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาส่วน       
ท่ียังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จึงแต่งต้ังบุคคลในท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื ่อทำการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา             
ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปน้ี 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย  
 1. นายวิราว์    วัฒนกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมจิตร  ปวงประสาท     คณะกรรมการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 

3. นางทัศนีพรรณ        มะลิดวง  ครู    กรรมการ 
4. นางธัญญรัตน์  เทศม ี  ครู    กรรมการ  
5. นายญาณภัทร    วิไลจันทร์         ครู    กรรมการ 
6. นายชยุตม ์  กิจโชคประเสริฐ ครู    กรรมการ 
7. นางสาวพรวนัช มณีวัฒนพร ครู    กรรมการ 
8. นายศมกร  ศิลาโชต ิ ครู    กรรมการ 
9. นายณรงค ์  หิรัญโกเมนต ์ ตัวแทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
10. นางสาวธิติสุดา แปงสาย  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
 หน้าที่ วางแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน    
กำหนดแผนการประเมินคุณภาพภายใยสถานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั ้ง ๓ มาตรฐาน ดังนี้  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู ้เร ียน                
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่
ทางราชการต่อไป 

ท้ังนี้ ตั้งแต้บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันท่ี  7  เมษายน  พ.ศ.  2565 
       

               (ลงชื่อ)  

         ( นายวิราว์   วัฒนกิจ ) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปกีารศึกษา 2564 

 
สรุปผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนประจำ ปีการศกึษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6  

กลุ่มสาระ จำนวน นร.เข้าสอบ 

 จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน จำนวน 
น ร .
ระดับ3
ข้ึนไป 

ร ้ อยละจำนวน 
นร.ระดับ3ข้ึนไป ร/มส 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 322 4 0 5 16 10 20 79 82 106 267 83.00 
คณิตศาสตร์ 322 4 5 10 8 15 17 93 79 91 263 81.68 
วิทยาศาสตร์ 322 5 2 5 11 4 31 79 81 105 265 82.23 
สังคมศึกษาฯ 322 3 2 13 5 17 15 89 81 97 267 83.06 
สุขศึกษาฯ 321 4 3 3 8 20 18 61 90 115 266 82.88 
ศิลปะ 322 3 2 8 5 11 19 42 58 175 274 85.30 
การงานอาชีพฯ 322 5 2 4 7 9 23 66 86 120 272 84.47 
ภาษาต่างประเทศ 322 4 5 5 9 12 11 99 90 88 277 85.97 

ค่าเฉล่ียรวม 269 83.57 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2564
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สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ประจำปีการศึกษา 2564  

ลำดับที่ ช้ัน 
ระดับคะแนนคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 

รวม 
จำนวนนักเรียนที ่มี
ผลการประเมินระดับ
ดีข้ึนไป 

ร้อยละจำนวนนักเรียน
ท ี ่ ม ี ผลการประ เมิน
ระดับดีข้ึนไป 

หมายเหตุ 
0 1 2 3 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 0 2 10 38 50 48 90.00   
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 0 1 19 30 50 49 98.00   
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 0 2 5 25 32 30 93.75   
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 0 4 24 55 83 79 95.18   
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 0 3 10 52 65 62 95.38   
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 0 2 2 38 42 40 95.24   

รวม 0 14 70 238 322 308 95.65   
ร้อยละ 0.00 4.35 21.74 73.91 100.00       
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สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด และวิเคราะห์ 
ประจำปีการศึกษา 2564  

ลำดับที่ ช้ัน 
ระดับคะแนนประเมินการอ่าน คิด และวิเคราะห์ 

รวม 
จำนวนนักเรียนที่มี
ผลการประ เมิน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละจำนวนนักเรยีน
ท ี ่ม ีผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป 

หมายเหตุ 

0 1 2 3 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 0 5 25 20 50 45 90.00   
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 0 3 25 22 50 47 94.00   
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 0 2 8 21 31 29 93.55   
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 0 5 18 60 83 78 93.98   
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 0 3 23 39 65 62 95.38   
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 0 2 12 29 43 41 95.35   

รวม 0 20 111 191 322 302 93.79   
ร้อยละ 0.00 6.21 34.47 59.32 100.00       
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