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ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่อง  การให้ใช้รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ปีการศึกษา 256๒ 

___________________________ 
 

ด้วยคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้จัดท ารายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕62 ขึ้น เพื่อใช้วางแผนงบประมาณตาม
แผนงานโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายกลุ่มงานงบประมาณนั้น 

ฉะนั้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เกิด การ
น าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพ ตามกฏกระทรวงว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามแนวคิด หลักการ กฎกระทรวง และการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จึงมี
มติในท่ีประชุม ดังต่อไปนี้ 

อนุญาตให้ใช้แผนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ปี ๒๕๖๒ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ 

 
 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕6๒ 

 
 

             
  

                                               (นายสมนึก  สกุลวงษ์) 
     ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์   
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ ตามกฏ
กระทรวง ว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้
สะท้อนภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น  อีกทั้งรายงาน

การประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้  ใช้เป็นข้อมูลแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านัก
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทีมพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  
คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลและการจัดท าสาระส าคัญการรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษา 
ครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
       
     ว่าที่ พันตรี ดร. 
              ( สุชิน  ชาญสูงเนิน) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการงานประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นไปตามกรอบ
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้แก่ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

ผลการด าเนินการ 
๑. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา : ระดับดีเลิศ 
๒. หลักฐานสนับสนุน 

- ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

โครงการนิเทศ ก ากับติดตาม การจัดการเรียนการสอน 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน คุณภาพของผู้เรียน 
แผนปฏิบัติการที่ 1 พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ค านวณทางคณิตศาสตร์ในแต่ละ 

                                  ระดับชั้น 
แผนปฏิบัติการที่ ๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นทุกรายวิชา 
 แผนปฏิบัติการที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะ ผ่าน 
                         กระบวนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการสะเต็มศึกษา 

แผนพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
 แผนปฏิบัติการที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้  
มีความเข็มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษา  
 แผนปฏิบัติการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมที่สะท้อนภาพ
ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือน าไปเป็นแนวทาง ปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินงานครั้งต่อไป  
 แผนปฏิบัติการที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการเข้าใช้ ครู นักเรียน 
ตลอดจนผู้มาใช้บริการในโรงเรียน และปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 



แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แผนปฏิบัติการที่ 1  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แผนปฏิบัติการที่ 2   โครงการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา  
แผนปฏิบัติการที่ 3   โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 
แผนปฏิบัติการที่ ๔   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครู 

 

 


