1

คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ฉบับนี้
จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข๎อ 3 ระบุให๎สถานศึกษาจัดสํงรายงาน
ผลการประเมินตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปีเพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ คุณภาพ
ของผู๎เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ เพื่อ
นาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผํานมาตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจน
เผยแพรํตํอสาธารณชนได๎รับทราบและเตรียมความพร๎อมในการรับการประเมินภายนอก โดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตํอไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู๎ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ทุกฝ่ายที่มีสํวนรํวมในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ คณะ
ผู๎จัดทาหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตํอการนาไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ในปีการศึกษา 2564 ตํอไป

(นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว)
ผู๎อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
30 เมษายน 2564

2

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 สถานศึกษามีภาระหน๎าที่จะต๎องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดไว๎ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให๎สถานศึกษามีการจัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จึงได๎ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู
ตลอดได๎แนวปฏิบัติ พร๎อมทั้งได๎ดาเนินการรวบรวมข๎อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได๎ดาเนินกิจกรรม
ตามสาระการเรียนรู๎ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทารายงาน
ประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 คณะกรรมการสถานศึกษาได๎ให๎ความเห็นชอบและผํานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว

(นางวันทอง จันทร์วีระชัย)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สวํางเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”
วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖4
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สวํางเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ตั้งอยูํที่เลขที่ ๒๖๐ หมูํที่ ๗ ตาบลรางหวาย
อาเภอพนมทวน จั งหวัดกาญจนบุรี รหั สไปรษณีย์ ๗๑๑๗๐ สั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
กาญจนบุรี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โทรศัพท์ 0-3457-1396 โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ด๎าน
ระดับคุณภาพ
1. คุณภาพผู๎เรียน
ดีเลิศ
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ยอดเยี่ยม
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖3
ดั ง กลํ า ว
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” ซึ่งสามารถพิจารณาได๎จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผํานมาโดยเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน สูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด(เฉลี่ยร๎อยละ 80.95)และพัฒนาการ
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้นโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบความสอดคล๎อง
และคําเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับประเทศ ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณสูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด(เฉลี่ยร๎อยละ 89.30 ) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการ
คิดประเภทตําง ๆ การสร๎างนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพ จากการประเมินผลการเข๎ารํวมโครงการฝึกทักษะอาชีพ
ของนักเรียนทุกคน มีทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพในอนาคต นักเรียนทุกคนมีคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและมีความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและ
หลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม สูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด (เฉลี่ยร๎อยละ
91.22 ) ครบถ๎วนสมบูรณ์ เหมาะสมเป็นไปได๎ โดยสถานศึกษาดาเนินงานตามมาตรฐานด๎านกระบวนการบริหาร
และการจัดการที่เป็นระบบตามรูปแบบการบริหารงาน 4 ฝ่าย โดยเน๎นการมีสํวนรํวม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดคือ รํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมทา รํวมประเมิน และรํวมปรับปรุงพัฒนา มีกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
ด๎วยขั้นตอน APDC3R และผลการพัฒนาคุณภาพจากครู ผู๎บริหาร นักเรียน และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลตํอการ
ยกระดั บ ด๎ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและพั ฒ นาผู๎ เ รี ย นให๎ เกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะที่พึ ง ประสงค์ สู งกวํ า เป้ า หมายที่
สถานศึกษากาหนด
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากาหนดนั้น สถานศึกษาได๎พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในการอําน การเขียน การสื่ อสาร และการคิด
คานวณเป็ นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนดในแตํละระดับชั้น พัฒ นาการเรียนรู๎แบบชีวิตวิถีใหมํ ซึ่งคานึงถึง
ศักยภาพของนักเรีย นเป็น รายบุ คคล ควบคูํกับนวัตกรรมการเรียนรู๎ ของครูเพื่อเพิ่มศั กยภาพของนักเรียนทุก
กลุํมเป้าหมายด๎วยวิธีการที่หลากหลาย มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมอยํางสร๎างสรรค์ ทั้งในด๎านการเรียน การสื่อสาร การทางาน และมีคุณธรรม มีความก๎าวหน๎าใน
การเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ มีเจตคติที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอใน
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ระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยสถานศึกษาจะดาเนินการจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีระบบการกากับ
ดูแล นิเทศ ติดตาม อยํางตํอเนื่อง เน๎นการจัด การเรียนรู๎ ที่ทาให๎ผู๎เรียนทุกกลุํมประสบความสาเร็จ สํงผลให๎มี
พัฒนาการทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ และสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน ตํอไป สํงผลให๎ผู๎เรียนได๎รับรางวัลจากการแขํงขัน
ทักษะในการแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ การแขํงขันกีฬา นอกจากนี้ ผู๎เรียนยังมีทักษะด๎านการฝึกอาชีพเพื่อการมี
งานทาตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ นักเรียนเป็นแบบอยํางที่ดีทั้งใน
การทางาน มีทักษะอาชีพ จากผลการประเมิ นการดาเนินกิจกรรมตําง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น รํวมกับหนํวยงาน
ภายนอก รวมไปถึงการศึกษาดูงานเป็นแบบอยํางในด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎กับบุคคลที่สนใจด๎วย และ
โรงเรียนมีการเผยแพรํขําวสาร กิจกรรม ผลงาน ภาพบรรยากาศตําง ๆ สูํสาธารณชน ทั้งชํองทางออนไลน์และ
วารสาร
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” ซึ่งการจัดระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แบบมีสํวนรํวม 5 สํวนรํวมคือ รํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมทา รํวมประเมิน
รํวมปรับปรุงพัฒนา และผสานการทางานเป็นทีม มีทีมนา ทีมทา และทีมสนับสนุน โดยการบริ หารเชิงกลยุทธ์
ด๎วยขั้นตอน APDC3R (A-Analyze การวิเคราะห์สภาพองค์กร P-Plan การวางแผน D-Do การดาเนินงาน
C-Check การตรวจสอบ R-Refect การสะท๎อน R-Re Design การออกแบบ R-React การกระทาใหมํ สํงผลให๎มี
การกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอยํางชัดเจน สามารถดาเนิ นงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียน
รอบด๎านตามหลั กสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุํ มเป้าหมาย จัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา ผํานการ
วิเคราะห์สภาพองค์กร รํวมการวางแผน มีทีมนาและทีมสนับสนุน ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สํงเสริมให๎ครูอบรมพั ฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง และทีมทาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ โดยมีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใน
โรงเรียนด๎วยทีมทา และเป็นไปตามขั้นตอน 3R รวมทั้งจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎ โดยประสานความรํวมมือหลายๆ ฝ่าย ทั้งวัด บ๎าน และชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาผู๎เรียน
ไปสูํมาตรฐานอยํางแท๎จริง ทั้งนี้มีผลการประเมิน คิดเป็นร๎อยละ 93.27 ซึ่งมีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยใช๎การ
สอบถาม สัมภาษณ์ สารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ย วข๎อง สํงเสริมการทางานทุกภาคสํวน แบบมี
สํวนรํวมดังกลําว
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได๎ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”
โดยสถานศึกษามุํงเน๎น ให๎ ครู มีการพัฒ นาตนเองในการใช๎สื่ อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ปรับการเรียนเปลี่ ยน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการจัดกระบวนการจัด การเรียนรู๎ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํว มในการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยครูทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู๎ครบทุกรายวิชาและชั้นปี มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถนาไปใช๎ได๎จริง เป็นแบบอยํางได๎
โดยการเป็นวิทยากรเผยแพรํความรู๎ทางด๎านวิชาการ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร๎างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กิจกรรมที่หลากหลาย ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ครูทุกคนมีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยําง
เป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู๎ เรียนทุกรายวิชา สังเกตได๎จากรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน รวมทั้ง
รํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางครูในโรงเรียนและระหวํางครูในโรงเรียนอื่นที่มีบริบทใกล๎เคียงกัน และนาผลที่
ได๎มาให๎ข๎อมูลย๎อนกลับกับนักเรียนทุกคน สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎อยํางแท๎ จริง สอดแทรกกิจกรรมที่
เหมาะสมกับวัย โดยการจัดการเรียนการสอนของครูปฏิบัติได๎อยูํในระดับยอดเยี่ยมคิดเป็นร๎อยละ ๙7.97 ซึ่ง
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด สามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางเป็นระบบ
จากผลการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา โดยที่ น าผลจากการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถ านศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2562 มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยการจัดการอบรมครูทั้งโรงเรียนเพื่อสร๎างความรู๎
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ความเข๎าใจและดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน มีการจัดการเรียนรู๎
โดยให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ผํานการทาโครงงาน ในหลายกลุํมสาระการเรียนรู๎ รวมทั้งมีการบูรณาการความรู๎ในการทา
โครงงานเกี่ยวกับอาชีพท๎องถิ่น มีการอบรมครูเพื่อเสริมสร๎างทักษะ ความรู๎ในการใช๎งานสื่อเทคโนโลยี เพื่อใช๎ในการ
จัดการเรียนรู๎ปกติและ แบบออนไลน์ เชํน DEEP, Kahoot , Google Classroom ครูทุกคนปรับปรุงแผนการสอน
ให๎สอดคล๎องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และได๎สํงเสริมนักเรียนทางด๎านอาชีพ โดยการเปิดร๎านค๎า อีกทั้ง
ยังชํวยรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม โรงเรียนปลอดขยะ และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ๑ ระดับ
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. โครงการสํงเสริมสุขภาวะทางรํางกาย
๒. จัดตั้งแกนนานักเรียนมัธยมวัยใสใสํใจเทําทันสื่อ
๓. จัดโครงการสํงเสริมทักษะอาชีพตามศาสตร์พระราชา เพื่อการมีงานทา
๔. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงให๎มีกิจกรรมที่ให๎ความรู๎ ฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอยําง
ยั่งยืน
2. พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและครอบคลุมประเด็นการประเมิน
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ของครู โดยใช๎สื่อนวัตกรรมในการแก๎ปัญหา การจัดการเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่อง
4. เสริมพัฒนาบุคลากร ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ในการจัดการเรียนรู๎ การใช๎สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในศตวรรษที่ 21 พร๎อมสูํสังคมได๎อยํางเต็มศักยภาพ
ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน
3. โครงการพัฒนาการใช๎สื่อ เทคโนโลยี สูํห๎องเรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์
4. โครงการนิเทศติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนรู๎ของครู

(นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว)
ผู๎อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
28 เมษายน 2564
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลที่ตั้งสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สวํางเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”
ที่อยูํ : เลขที่ 260 หมูํที่ 7 ตาบลรางหวาย อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71170
สังกัด : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 0-3457-1396 โทรสาร : 0-3457-1396 E-Mail : ppschool@hotmail.com
เปิดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิสัยทัศน์ :
สร๎างคนดี ตามวิถีพอเพียง คูํเคียงความเป็นไทย
ใช๎เทคโนโลยี มีความเป็นสากล ครองตนอยํางมีความสุข
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม และปฏิบัติตนตามหลักคาสอนทางศาสนา
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมนาศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในชีวิตประจาวัน
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ ตามระบบมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด
๔. พัฒนาโรงเรียนให้มีภูมิทัศน์สะอาดสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ เห็นคุณค่า ภูมิใจ อนุรักษ์
สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมไทย
๕. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
๖. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนปรับตนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นสากลอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
๗. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพ และประสาน
เครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน
เอกลักษณ์ของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
“นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม”
อัตลักษณ์ของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
“การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”
1.2 ข้อมูลผู้บริหาร
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สวํางเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” เปิดทาการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2518 ที่โรงเรียนบ๎านตลาดเขต ตํอมาคุณลุงสวําง สุคนธสิทธิ์ ได๎มอบที่ดินให๎ 47 ไรํ
3 งาน 9 ตารางวา และข๎าราชการ พํอค๎า คหบดีอาเภอพนมทวนรํวมกันบริจาคเงินสร๎างอาคารเรียนชั่วคราว 6
ห๎องเรียนขึ้นวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ย๎ายมาเปิดสอน ณ ที่ทาการในปัจจุบันโดยมีนายวันชัย เศรษฐกร ทาหน๎าที่
ครูใหญํ
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ปีงบประมาณ 2520 ได๎รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร๎างอาคารชั่วคราว 6 ห๎องเรียน 2 หลัง
และส๎วมนักเรียน 2 หลัง
ปีงบประมาณ 2521 ได๎รับงบประมาณสร๎างอาคารเรียนแบบ 106 ต. หนึ่งหลัง ส๎วมครู 1 หลั ง หอถัง
น้าประปา 6/7.5 1 ชุด
ปีงบประมาณ 2527 เข๎าโครงการ มพช. 2 รุํน 2 ได๎รับงบประมาณสร๎างอาคารเรียนถาวร แบบ ซีเอส
213 เอ จานวน 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตร อุตสาหกรรม-คหกรรม พร๎อมวัสดุครุภัณฑ์ประกอบห๎องเรียน และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด
ปีการศึกษา 2529 นายเสนอ มีใจดี ดารงตาแหนํงอาจารย์ใหญํโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
ปีการศึกษา 2530 ปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน มีครูจานวน 26 คน นักการภารโรง 4 คน
นักเรียน 177 คน
ปีการศึกษา 2531 มีครูจานวน 13 คน นักการภารโรง 4 คน นักเรียน 157 คน
ปีการศึกษา 2532 มีครูจานวน 16 คน นักการภารโรง 4 คน นักเรียน 135 คน
ปีการศึกษา 2533 มีครูจานวน 16 คน นักการภารโรง 3 คน นักเรียน 172 คน
ปีการศึกษา 2534 ทาป้ายสวนหยํอมหน๎าโรงเรียน ปรับปรุงสวนหยํอมหน๎าอาคาร 2 ได๎รับคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให๎เป็นโรงเรียนที่ได๎รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีครู 16 คน นักการ
ภารโรง 3 คน และนักเรียน 233 คน
ปีการศึกษา 2535 – 2539 นายโกศล ศรีทอง มาดารงตาแหนํงอาจารย์ใหญํโรงเรียนพนมทวนพิทยา
คมฯ มีครู 16 คน นักการภารโรง 3 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน นักเรียน 284 คน จัดทาสวนหยํอมขนาด
ใหญํหน๎าอาคารชั่วคราวหลังแรก มีสระน้า สะพาน จัดทาร๎านจาหนํายโครงการอาหารกลางวัน ทาป้ายนิเทศ
ทาซุ๎มพระพุทธรูปประจาโรงเรียน อนุมัติให๎เปิดสอนสาขามัธยมศึกษาที่กิ่งอาเภอห๎วยกระเจา โดยใช๎สถานที่
โรงเรียนบ๎านไผํสี มีนักเรียน 60 คน ได๎รับงบประมาณสร๎างอาคารเรียนถาวรแบบ 108 ล/30 หอนอนแบบ
35 คน ถนนคอนกรีตยาว 285 เมตร ได๎รับอนุมัติให๎เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสองห๎องเรียน
ปรับปรุงสนามฟุตบอลให๎ได๎มาตรฐาน ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงฝึกงานบริเวณอาคาร ซีเอส 213 เอ บริเวณอาคาร
เรียน 108 บริเวณหอพักนักเรียน ได๎รับงบประมาณสร๎างอาคารหอประชุมแบบ 100/27 จานวน 1 หลัง ทาซุ๎ม
นั่งพักผํอนในบริเวณโรงเรียน 2 แหํง
ปีการศึกษา 2540 – 2542 เข๎ารับการประเมินเพื่อกาหนด ตาแหนํงผู๎บริหารโรงเรียน ให๎สูงขึ้นและ
ได๎รับงบประมาณสร๎างอาคารเรียนถาวรแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) 12 ห๎องเรียน โรงเรียนจั ดทาป้ายหน๎า
โรงเรียนใหมํ พร๎อมกับทาการสร๎างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด๎านหน๎าโรงเรียนยาวประมาณ 300 เมตร ด๎วยความ
รํวมมือบริจาคโดยคณะอาจารย์และชุมชนปรับปรุงสวนหยํอมหลังอาคาร 3 จัดทาน้าพุในสระน้า และจัดทา
สวนหยํอมบริเวณทางเข๎าด๎านหน๎าโรงเรียน
ปีการศึกษา 2543 – 2545 นายโจ๎ย อุํมมล ดารงตาแหนํงผู๎ อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
ปรับปรุงห๎องโสตทัศนูปกรณ์ และห๎องธุรการโดยปูกระเบื้องหินอํอน ได๎รับงบประมาณสร๎างอาคารห๎องน้านักเรียน
แบบ 6 ห๎อง ใช๎สาหรับนักเรียนชาย 6 ห๎อง ปูกระเบื้องหินอํอน เพื่อจัดทาห๎องปฏิบัติการทางภาษา
ปีการศึกษา 2546 ได๎รับ งบประมาณสร๎างถนนหน๎าอาคาร 3 จนถึงหน๎าอาคาร 4 สร๎างศาลาหน๎า
โรงเรียนสาหรับรับสํงนักเรียน ในชํวงเวลาเช๎าและเวลาเย็น จัดทาโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อการศึกษา
ค๎นคว๎าสาหรับนักเรียนในห๎องสมุด จัดซื้อเครื่องดนตรีในการทาวงดุริยางค์ของโรงเรี ยน มีครู 18 คน นักการ
ภารโรง 3 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน นักเรียน 314 คน
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ปีการศึกษา 2547 นายเกียรติ ทองลิ้ม ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎ในการจัดการเรียนและค๎นคว๎า ปรับภูมิทัศน์เพื่อให๎เอื้ อตํอการจัด การ
เรียนรู๎ มีครูทั้งหมด 14 คน นักการภารโรง 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 277 คน
ปีการศึกษา 2548 – 2550 นายศุภร พุํมเข็ม ผู๎อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับจัดทาห๎องสารสนเทศทางการศึกษา ปรับภูมิทัศน์ข องโรงเรียนให๎รํมรื่น ปรับปรุงหลุมขยะ
ดาเนินการจัดทาโครงการเกษตรทฤษฏีใหมํตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง โดยได๎รับการสนับสนุนจาก
เทศบาลตาบลรางหวาย จัดทาห๎องเกียรติยศสระทองขาวและจัดทาอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีครูทั้งหมด 12 คน
ครูผู๎ชํวย 2 คน พนักงานราชการ 1 คน เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 1 คน เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด 1 คน นักการภารโรง 2 คน
พนักงานขับรถ 1 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 282 คน
ปีการศึกษา 2550 – 2553 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียน
พนมทวนพิทยาคมฯ ได๎ดาเนินการปรับโครงสร๎างการบริหารงานโรงเรียนเป็น 4 ฝ่าย ตามหลักโรงเรียนเป็นนิติ
บุคคล ดาเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนบริเวณอุทยานการศึกษาเพื่อให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ ดาเนินการ
จั ด ท าโครงการเกษตรทฤษฎี ใ หมํ ต ามแนวพระราชด าริ ตํ อ เนื่ อ งจากโครงการเดิ ม ภายใต๎ ชื่ อ โครงการ
“บ๎านพอเพียง” โดยได๎รับการสนับสนุนจากเทศบาลตาบลรางหวาย ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เน๎นการ
จัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ปีการศึกษา 2554 – 2558 นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียน
พนมทวนพิทยาคมฯ ดาเนินการปรับโครงสร๎างการบริหารงานโรงเรียนให๎มีความครอบคลุมมากยิ่ งขึ้น ปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน เน๎นความสะอาด ทาสีรั้วโรงเรียน และอาคารเรียน 3 มีครูทั้งสิ้น 18 คน พนักงาน
ราชการ 1 คน ครูอัตราจ๎าง 2 คน เจ๎าหน๎าที่ครุภัณฑ์ชั้น 3 1 คน นักการ ภารโรง 1 คน และนักเรียนทั้งหมด
321 คน
ปีการศึกษา 2558 –2561 นายวีระชัย บุญอยูํ ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
ดาเนินการเพิ่มหลักสูตรแผนการเรียนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการ
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ ปรับปรุงห๎องดนตรีไทย ดนตรีสากล จัดสร๎างอาคารร๎านค๎าสวัสดิการ ห๎อง
ภาษาจีน ที่จอดรถนักเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน มีครูทั้งสิ้น 21 คน ครูอัตราจ๎าง 2 คน ชํางปูน
ระดับ 4 1 คน นักการภารโรง 1 คน แมํบ๎าน 1 คนและนักเรียนทั้งหมด 212 คน
ปีการศึกษา 2562 - 2563 นางพัชรี จิรจีรังชัย ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
ดาเนินการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน บูรณาการความรู๎ควบคูํกับการพัฒนาทักษะอาชีพ สนับสนุน
กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาผู๎ เ รี ย น โดยได๎ รั บ การสนั บ สนุ น สื่ อ การสอนเทคโนโลยี แ ละงบประมาณจากสโมสรโรตารี
มณีกาญจน์ และสโมสรโรตารีทํามํวง สํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเพื่ อสร๎างประสบการณ์ในการเข๎ารํว ม
การแขํงขันตําง ๆ พัฒนาครูด๎านความรู๎ รวมทั้งการเข๎าสูํวิทยฐานะ สํงเสริมให๎ครูผลิตสื่อและสํงผลงานเข๎าประกวด
แขํ ง ขั น สํ ง ผลให๎ โ รงเรี ย นและครู ไ ด๎ รั บ รางวั ล การประกวด OBEC AWARDS สร๎ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ
มีการบริห ารงานที่ โ ปรํงใส คุ๎มคํา ประหยัด พอเพียง ตรวจรับการสร๎างลานกีฬาอเนกประสงค์หน๎า อาคาร 2
ปรับปรุงบ๎านพักครู ปรับภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ ปรับปรุงฐานเสาธงชาติ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตฟรีจากบริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ทั่วบริเวณโรงเรียน มีครูทั้งสิ้น 18 คน ครูอัตราจ๎าง 1 คน ชํางปูน ระดับ 4 1
คน นักศึกษาฝึกสอน 4 คน นักการภารโรง 1 คน แมํบ๎าน 1 คนและนักเรียนทั้งหมด 247 คน
ปีการศึกษา 2563 จนถึงปัจจุบัน นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนพนมทวน
พิทยาคมฯ ดาเนินการสํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการโคกหนองนาโมเดล ปรับ
ภูมิทัศน์บริเวณรั้วโรงเรียนทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลัง จัดสรรงบประมาณด๎านสื่อ เทคโนโลยีเพื่อใช๎ในการเรียนรู๎ทุก
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ห๎องเรียน ปรับภูมิทัศน์หน๎าอาคาร ๓ และหน๎าอาคาร ๒ เป็นที่พักผํอนและบริหารจัดการขยะ มีครูทั้งสิ้น 1๗ คน
ครูอัตราจ๎าง ๒ คน ชํางปูน ระดับ 4 1 คน นักศึกษาฝึกสอน 4 คน นักการภารโรง 1 คน แมํบ๎าน 1 คนและ
นักเรียนทั้งหมด 263 คน
1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร
1) จานวนบุคลากร
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู
จานวน

1

พนักงาน
ครูอัตราจ้าง
ราชการ

1๗

-

๒

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

บุคลากร
ทางการ รวมทั้งหมด
ศึกษาอื่นๆ

2

๕

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ต่ากวําปริญญาตรี
22%

ปริญญาเอก
4%

ปริญญาโท
30%

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากวําปริญญาตรี

ปริญญาตรี
44%

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4. ฟิสิกส์
5. ชีววิทยา
6. สังคมศึกษา
7. ภาษาอังกฤษ
8. ภาษาจีน
9. อุตสาหกรรมศิลป์
10. เกษตรกรรม
11. คอมพิวเตอร์ศึกษา
12. พลศึกษา

จานวน (คน)
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
21
26
22
27
29
19
25
24
21
23
27
21

27
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13. ศิลปะ

1
19

รวม
1.4 ข้อมูลนักเรียน
ข๎อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 รวม 263
ระดับชั้นเรียน
ม.1
จานวนห๎อง
2
ชาย
27
เพศ
หญิง
23
รวม
50
เฉลี่ยตํอห๎อง
25

21
24

คน ( ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 )
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
2
2
2
2
2
22
22
5
9
8
33
24
29
40
21
55
46
34
49
29
28
23
17
25
15

รวมทั้งสิ้น
12
93
170
263

สรุปอัตราสํวน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับมัธยมศึกษา
อัตราสํวนของจานวนผู๎เรียน : ครู เทํากับ 13 : 1
อัตราสํวนของจานวนนักเรียน : ห๎อง เทํากับ 22 : 1
มีจานวนครูครบชั้น √ ครบชั้น
ไมํครบชั้น ในระดับชั้น................
ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เทํากับ 24 ชั่วโมงตํอสัปดาห์
1.5 ข๎อมูลทรัพยากร
รายละเอียด
1. อาคารเรียน
2. ห๎องเรียน
3. อาคารอเนกประสงค์
4. หอประชุม
5. ห๎องสมุด
6. ห๎องพยาบาล
7. ห๎องคอมพิวเตอร์
8. ห๎องดนตรี
9. สนามกีฬา
10. อาคารหอพักนักเรียน
11. สื่อการเรียนการสอน

มี/ไมํมี
รายละเอียด
มี 106ต cs2134 108ล 108ล.-30 108 หรือ 108 216 ค
216 ลป29 216ก 216 ปรับปรุง 46/216
มี โรงฝึกงาน
มี โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
มี หอประชุม 100/27
มี ห๎องสมุด
มี ขนาด 2 เตียง
มี ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 20 เครื่อง
มี เครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก
มี สนามฟุตบอล สนามตะกร๎อ สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามวอลเลย์บอลชายหาด
มี หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต๎น)
มี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
และ สมาร์ททีวี
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12. อื่น ๆ

มี

เครื่องถํายสาเนา สหกรณ์ร๎านค๎าสวัสดิการ อาคารพอเพียง ตู๎ทาน้า
เย็น ฯลฯ

1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
1) ร๎อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป (กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาตํางประเทศ) และในระดับ 2.5 ขึ้นไป (กลุํมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ)
ร๎อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด

ชื่อรายวิชา

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-6 ปีการศึกษา 2563
ที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
รวมเฉลี่ย
ภาษาตํางประเทศ
การงานอาชีพ
ศิลปะ
สุขศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

81.07%
81.88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
60%
จานวนร้อยละ

72.48%
79.72%
87.07%
85.08%
81.71%
73.64%
87%
70%
80%
90%
100%

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
400
350
300
250
200
150
100
50
0
4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาษาตํางประเทศ

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพ

ศิลปะ

ร

มส
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาษาตํางประเทศ

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพ

ศิลปะ

ร

มส

2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

ดี

ดีเยี่ยม

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

52
57
46
33
49
29

-

-

6
11
3
5
8
5

46
46
43
28
41
24

52
57
46
33
49
29

100
100
100
100
100
100

รวม

266

-

-

38

228

266

100
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน
(ทุกรายวิชา)

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

51
54
45
33
45
28

รวม

256

ผลการประเมิน

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ดี

ดีเยี่ยม

-

-

8
7
8
5
8
4

43
47
37
28
37
24

51
54
45
33
45
28

100
100
100
100
100
100

40

216

256

100

3) ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิน

ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

ดีเยี่ยม

ระดับดี
ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ดี

ร้อยละ

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

52
57
46
33
49
29

6
5
1
2
4
1

-

1
1
5
7

46
51
44
31
40
21

46
52
45
31
45
28

88.46
91.23
97.83
93.94
91.84
96.55

รวม

260

19

-

14

233

247

95

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิน

ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ดี

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

51
54
45
33
45
28
256

6
2
1
9

-

1
1
5
7
14

ดีเยี่ยม

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

45
51
44
32
40
21
233

45
52
45
32
45
28
247

88.24
96.30
100
96.97
100
100
96.48
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1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
70
60
50
40
30
20
10
0

60.7

53.2955.1854.29

23.8423.7725.8225.46

ภาษาไทย

28.7229.6230.1729.89

คณิตศาสตร์
โรงเรียน

วิทยาศาสตร์
จังหวัด

สังกัด

37.05
32.3234.1434.38

ภาษาอังกฤษ

ประเทศ

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกวําคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับ
จังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยของแตํละวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกับคะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศไมํทิ้งชํวงหํางมากนัก
2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2562- 2563
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(จานวนผู๎เรียนเข๎าสอบจานวน 25 คน ปีการศึกษา 2563)
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เปรียบเทียบ
ทิศทางพัฒนาการ
รายวิชา
พัฒนาการ
พัฒนาการ
ระดับประเทศ
ปี 2562 ปี 2563
ปี 2562 ปี 2563
ร๎อยละ
ร๎อยละ
กับระดับโรงเรียน
ภาษาไทย
55.14
54.29 -0.85
53.03
60.70 +7.67
ไมํสอดคล๎อง
คณิตศาสตร์ 26.73
25.46 -1.27
20.91
23.84 +2.93
ไมํสอดคล๎อง
วิทยาศาสตร์ 30.07
29.89 -0.18
27.17
28.72 +1.55
ไมํสอดคล๎อง
ภาษาอังกฤษ 33.25
34.38 +1.13
28.11
37.05 +8.94
สอดคล๎อง
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3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561- 2563
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
70
60
50

ภาษาไทยระดับประเทศ

40

คณิตศาสตร์ระดับประเทศ

ภาษาไทยระดับโรงเรียน
คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

30

วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
วิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

20

ภาษาอังกฤษระดับประเทศ
ภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน

10
0

2561

2562

2563

จากกราฟ พบวํา วิชาภาษาอังกฤษ มีแนวโน๎มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 2 ปีการศึกษา
4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
50

45.13 45.2244.36
41.6

40
26.3326.04
21.0622.58

30

33.04
30.33 32.68
27.84

29.7329.94
25.2326.26

36.3235.93
31.8934.2

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

ประเทศ

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงกวําคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ สํวนวิชาอื่น ๆ ต่ากวํา และคะแนนเฉลี่ยของแตํละวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกับคะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ
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5) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2562- 2563
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เปรียบเทียบ
ทิศทางพัฒนาการ
รายวิชา
ปี 2562 ปี 2563 พัฒนาการ ปี 2562 ปี 2563 พัฒนาการ ระดับประเทศ
กับระดับโรงเรียน
ภาษาไทย
42.21
44.36
+2.15
39.89
45.13
+5.24
สอดคล๎อง
คณิตศาสตร์ 25.41
26.04
+0.63
18.52
21.06
+2.54
สอดคล๎อง
วิทยาศาสตร์ 29.20
32.68
+3.48
24.52
27.84
+3.32
สอดคล๎อง
ภาษาอังกฤษ 29.20
29.94
+0.74
23.52
25.23
+1.71
สอดคล๎อง
สังคมศึกษา
35.70
35.93
+0.23
32.50
31.89
-0.61
ไมํสอดคล๎อง
6) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561- 2563
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
50
45

ภาษาไทยระดับประเทศ

40

ภาษาไทยระดับโรงเรียน

35

คณิตศาสตร์ระดับประเทศ

30

คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

25

วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

20

วิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
ภาษาอังกฤษระดับประเทศ

15

ภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน

10

สังคมศึกษาระดับประเทศ

5

สังคมศึกษาระดับโรงเรียน

0
2561

2562

2563

จากกราฟ พบวํา วิชาภาษาอังกฤษ มีแนวโน๎มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 2 ปีการศึกษา
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1.8 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จานวนนักเรียนทั้งหมด
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
ร๎อยละ

(ทุกรายวิชา)
209
228
183
130
189
116
1,055
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตาม
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
206
219
180
130
181
116
1,032
97.82

ไม่ผ่าน
3
9
3
8
23
2.18

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
จานวนนักเรียนทั้งหมด
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
ร๎อยละ

(ทุกรายวิชา)
203
211
177
118
175
110
994
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตาม
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
187
207
177
112
175
110
968
97.38

ไม่ผ่าน
16
4
6
26
2.62
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1.9 แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ น้าหนัก ส่วนสูงของนักเรียน
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา 2563
ผอม

คํอนข๎างผอม

สมสํวน
94.12

86.36
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

เริ่มอ๎วน
88.89

อ๎วน
91.89

ร๎อยละนั100.00
กเรียนที่อยูํในเกณฑ์ปกติ
91.11
85.42

43
32

32
3

3

ม.1
ผอม
3
คํอนข๎างผอม
3
สมสํวน
32
เริ่มอ๎วน
3
อ๎วน
3
ร๎อยละนักเรียนที่อยูํในเกณฑ์ปกติ 86.36

3
1
ม.2
1
2
43
3
2
94.12

3

3

2

2
7

4

1

1

3

4
1

ม.3
4
7
32
1
1
88.89

34
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ม.4
1
4
27
3
2
91.89

2

2

28
5

5

1

2

ม.5
ม.6
2
2
34
28
5
1
5
85.42 100.00

ร๎อยละนักเรียนที่อยูํในเกณฑ์ปกติ
อ๎วน
เริ่มอ๎วน
สมสํวน
คํอนข๎างผอม
ผอม

91.11

1.10 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
1) ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
100%
90%

28

80%

0

70%
60%

45

20%
10%
0%

30

0
53

30%

28

45

45

50%
40%

28

51
51

45

30
0
51

28

10

28

45

20

45

30
45
53
51

25
10
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2) ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
เนื่องด๎วยปีการศึกษา 2563 มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สถานศึกษาจึงมีการจัด
การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสถานการณ์ ซึ่งมีการประกาศปิดเรียนด๎วยเหตุพิเศษ 2 ชํวง จึงทาให๎กิจกรรมในโครงการ
ที่วางแผนไว๎มีการปรับเปลี่ยน จึงไมํได๎มีการศึกษาแหลํงเรียนรู๎จากสถานที่จริงนอกโรงเรียน แตํมีการสนับสนุนให๎
นักเรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎แบบออนไลน์ เชํน DLTV DLIT เว็บไซต์สสวท Project 14 Google Classroom เป็นต๎น
1.11 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน

ร๎อยละ
ของผลการประเมิน
ผู๎เรียนที่ได๎ระดับดีขึ้นไป

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก๎ปัญหา
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี

94.37
92.61
93.66
85.66
85.73
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
ด๎านคุณภาพผู๎ เรี ย น ผู๎ บ ริ ห าร รํว มกับคณะกรรมการฝ่ ายบริห ารงาน 4 ฝ่ าย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู และเครือขํายผู๎ปกครอง มีการวางแผนและกาหนดมาตรฐานการศึกษาไว๎อยํางชัดเจน ซึ่งครู ทุกคน
ดาเนินการตามเป้าหมายที่วางไว๎ โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ผู๎เรียน มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ ยึดหลักการมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามศักยภาพ และได๎ผลตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎มีความรู๎และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร ตลอดจนสนับสนุนให๎
มีการแสดงออกอยํางเหมาะสมตามวัย สร๎างทีมสนับสนุนนักเรียนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการตํางๆ นอกจากนี้ยัง
ได๎จัดทาหลักสูตรบูรณาการทุกสาระการเรียนรู๎ เชํน โครงงานบูรณาการไผํทั้ง ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ โครงงาน
บูรณาการรายวิชาศิลปะ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู๎ที่หลากหลาย และสร๎างสรรค์นวัตกรรม
จากการเรียนรู๎ได๎ จัดการเรียนรู๎โดยมีโครงงานเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รํวมกันแก๎ปัญหา มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
อยํางมีวิจารณญาณ คิดอยํางมีเหตุผล อภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู๎กัน รํวมกันทางานเป็นทีม ใช๎เทคโนโลยี ในการ
สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู๎ที่เกี่ยวกับการเรียนด๎วยตนเอง และการนาเสนองานผําน นาเสนอชิ้นงาน
ผํานสื่อเทคโนโลยีตําง ๆ ที่หลากหลาย จนทาให๎เกิดทักษะพื้นฐานในการทางานตําง ๆ ครูผู๎สอนมีการประเมิน
นักเรียนเป็นระยะ เพื่อพัฒนาและใช๎วิธีการประเมินที่หลากหลาย ปรับให๎เหมาะสมกับสถานการณ์การแพรํระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้สถานศึกษามีการจัดโครงการที่ต๎องพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาในการปีการศึกษาที่ผํานมา รวมไปถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม นามา
ปรับปรุงและพัฒนาผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง
ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน สถานศึกษาได๎มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู๎เรียน เพื่อให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เน๎นการพัฒนาด๎านเป็นคนดีมีคุณธรรม ปฏิบัติตามคาสอนทางศาสนา
โดยการจัดโครงการคํายคุณธรรม ให๎กับนักเรียนอยํางตํอเนื่อง อยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎ ปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎อยําง
เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่เหมาะสมกับวัย จิตอาสา ลูกเสื อเนตรนารี กิจกรรมแนะแนว มีกิจกรรมระบบ
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ดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่ดี รวมไปถึงมีการพัฒนาคุณธรรม เน๎นให๎ผู๎เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ผู๎เรียนน๎อมนา
ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน มีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเป็นไทย เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดี สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และไมํข๎องเกี่ยวกับยาสิ่งเสพติดชนิดตําง ๆ
ให๎เป็นไปตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตามเป้าประสงค์ที่สถานศึกษาตั้งไว๎ ทั้งนี้ครูผู๎สอนทุกคนมีการประเมินนักเรียน
ทางด๎านความรู๎ ควบคูํคุณธรรม โดยใช๎ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ด๎วยการชํวยเหลือ คัดกรอง แก๎ไข สํงเสริม สํง
ตํอ นาผลการทากิจกรรม เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ ชํองทางออนไลน์ตําง ๆ รวมทั้งทางวารสารโรงเรียนเพื่อรับฟัง
คาติชม ข๎อเสนอแนะ ความคิดเห็นตําง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาด๎านคุณภาพผู๎เรียนในปีการศึกษา
ตํอไป
2 ผลการพัฒนา
จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษาที่ผํานมาได๎มีการวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับการ
เพิ่มคะแนนผลการทดสอบระดับชาติจึงได๎มีการจัดโครงการติวโอเน็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลคะแนนในปีการศึกษานี้มีแนวโน๎มที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น การประเมินผล
การเรียนรู๎ที่เป็นคุณภาพของผู๎เรียนทั้งด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร
การคิดคานวณ ก็มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนในแตํละระดับชั้นให๎เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งผลการพัฒนา
นักเรียนได๎ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 89.30 ซึ่งสูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด(อ๎างอิงภาคผนวกหน๎า
63) และจากการสํงเสริมและพัฒนานักเรียนได๎เข๎าแขํงขันและมีผลการแขํงขันจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
มัคคุเทศก์น๎อย (Youth Guide) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมมัคคุเทศก์น๎อย
(Youth Guide) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได๎รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการเลํ านิทาน
ภาษาอังกฤษ (Story Telling) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และ 4-6 รวมไปจนถึง ได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมประกวดร๎องเพลงสากล (Singing Contests) ชายและหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ร๎อยละ 80.95 สูงกวําคําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด(อ๎างอิงภาคผนวกหน๎า 63)
ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแก๎ปัญหาได๎ ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การทางาน รู๎จัก
การวางแผน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ดีตามหลักประชาธิปไตย กล๎าแสดงออก ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดี พร๎อมที่จะศึกษาตํ อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทางานหรืองานอาชีพ นอกจากนี้สถานศึกษาได๎
สนับสนุนการจัดทาโครงการเพื่อฝึกทักษะงานอาชีพตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา(เศรษฐกิจพอเพียง) และ
เปิดร๎านค๎าของแตํละชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได๎จัดขึ้นให๎กับผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎มี เจตคติที่ดีตํอ
งานอาชีพ ผู๎เรียนมีความก๎าวหน๎าจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะตําง ๆ ตาม
หลั กสู ต ร อยํ า งเป็ น รู ป ธรรมและตํอ เนื่ อง ผลการทดสอบระดับ ชาติมีค วามสอดคล๎ องกับระดั บคะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ ผู๎เรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสังคม และจิตสานึกที่ดี คิดเป็นร๎อยละ
98.21 ซึ่งสูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด (อ๎างอิงภาคผนวกหน๎า 63)รวมถึงมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะ ทางรํางกายและจิต
สังคม คิดเป็นร๎อยละ 86.82 ซึ่งสูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด (อ๎างอิงภาคผนวกหน๎า 63) และยังมี
ผลงานด๎านกีฬาได๎รับรางวัล ถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
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บรมราชกุมารี จากการแขํงขันกีฬาเปตองนักเรียน และในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จานวน 3 รางวัล
จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนในด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู๎เรียนนั้น มีข๎อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ตามหัวข๎อ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน
ประเด็น
ผลการประเมิน
1.ผลสัมฤทธิ์ จากการทีผ่ ู๎เรียนได๎รับการพัฒนาความสามารถในการอําน การเขียน การ
ทางวิชาการ สื่อสาร และการคิดคานวณ ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ อาทิเชํน
ของผู๎เรียน
-กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย นักเรียนมีเข๎ารํวมกิจกรรมในชั้นเรียนมีการ
๑.1.๑) มี
โต๎ตอบ อภิปราย โต๎วาที การเขียนเรียงความ การอํานจับใจความ การสรุป
ความสามารถ เนื้อหาในหนังสือ(นวัตกรรม POP) กิจกรรมห๎องสมุดแนะนาหนังสือวันละเลํม
ในการอําน
เป็นต๎น
การเขียน
-กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ด๎านการอํานจับใจความวิเคราะห์โจทย์
การสื่อสาร
ปัญหา การสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่ศึกษาค๎นคว๎าการนาวิชาคณิตศาสตร์ไปใช๎
และการคิด ในชีวิตประจาวัน การอธิบายสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การแสดงวิธีคิด
คานวณ
หาคาตอบ พื้นฐานการคิดคานวณคิดเลขเร็ว จากการเลํนเกม 24 การเลํน
เกม kahoot ที่มีการกาหนดเวลาเพื่อความตื่นเต๎น และความสนุกสนาน
***สรุป
พร๎อมทั้งได๎ฝึกทักษะการคิดคานวณด๎วย
นักเรียนได้ - กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ กิจกรรมอํานสรุปเนื้อหา การเขียน
ระดับดีขึ้นไป อธิบาย สื่อสาร สรุปการทดลองตําง ๆ การนาเสนอชิ้นงานโครงงาน
ร้อยละ
วิทยาศาสตร์ การคิดคานวณอัตราสํวนปริมาณสารเคมีในการทดลอง การแก๎
๘9.30 ซึง่
โจทย์ปัญหาด๎วยการมีพื้นฐานความรู๎ทางคณิตศาสตร์ เป็นต๎น
เป็นไปตามคํา -กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมอํานสรุป
เป้าหมายที่ เนื้อหา การอํานขําวสารทันเหตุการณ์ การสรุปเนื้อหาและนาเสนอ อภิปราย
สถานศึกษา สถานการณ์และสรุปความเขียนสื่อความหมาย การคานวณหาอัตราสํวนของ
กาหนด
การทาชิ้นงานแผนที่ประเทศไทยจาลอง แผนที่การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต๎น
-กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ การอํานสรุปความ อํานจับใจความ
การเขียนภาษาตํางประเทศที่ถูกต๎อง กิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน กิจกรรมบูรณาการการทาอาหารคิดคานวณหาสูตรการใช๎
เครื่องปรุงรส การอํานขําวสารที่เกี่ยวข๎องกับสถิติผู๎ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เป็นต๎น
-กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา การอํานสรุปใจความการศึกษา
ค๎นคว๎าเนื้อหาในบทเรียน การนาเสนอทําทางการออกกาลังกาย การอธิบาย
ผลงานที่ได๎รับมอบหมาย การคิดคานวณปริมาณพลังงานในอาหาร(แคลอรี่)
เป็นต๎น
-กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ การอํานสรุปความเรื่องการใช๎สี เนื้อหาความรู๎
จากการศึกษาค๎นคว๎า การนาเสนอผลงาน การพูดสื่อสารผลงานศิลปะ การ

ร่องรอยหลักฐาน
1.ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การอํานของ
นักเรียน ทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎
2. ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การเขียนของ
นักเรียน ทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎
3. ผลการทดสอบ
ความสามารถใน
การสื่อสาร
4.ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การคิดคานวณ ทุก
กลุํมสาระการ
เรียนรู๎
5. ผลงานนักเรียน
ทั้ง 8 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎
6. ผลการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ
ทั้ง 8 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎
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ประเด็น

ผลการประเมิน
นาเสนอโครงงานบูรณาการศิลปะ การวาดภาพตามอัตราสํวนทองคา โดยใช๎
การคิดคานวณ ภาพยํอขยาย วาดภาพเหมือนจริง เป็นต๎น
-กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการอํานใบ
ความรู๎จากชํองทางออนไลน์ Google Classroom การทาคลิปนาเสนอ
ผลงานเดี่ยว การทาหนังสั้นคุณธรรม การเขียนอธิบายขั้นตอนการใช๎
โปรแกรมตัดตํอคลิป การคิดคานวณในวิชาวิทยาการคานวณ เป็นต๎น
โดยมีการวิเคราะห์จากกิจกรรมการเรียนรู๎ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎
ข๎างต๎น ประเมินผลผู๎เรียนระหวําง และหลังการจัดการเรียนรู๎ การจัด
กิจกรรมนอกห๎องเรียนในโครงการวันภาษาไทยและโครงการพัฒนาสํงเสริม
นิสัยรักการอําน และโครงการพัฒนาคุณภาพกลุํมสาระกาเรียนรู๎ พบวํา มี
จานวนนักเรียนที่อยูํในระดับยอดเยี่ยม 87 คน ระดับดีเลิศ 88 คน และ
ระดับดี 50 คน รวมนักเรียนที่ได๎ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ ๘9.30 ซึง่ สูง
กวําคําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
(อ๎างอิงข๎อ ๑-4)
1. สรุปผลการประเมินความสามารถในการอํานของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 ได๎ระดับ 3 ขึ้นไป ร๎อยละ
94.39
2. สรุปผลการประเมินความสามารถในการเขียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 ได๎ระดับ 3 ขึ้นไป ร๎อยละ
97.83
3. สรุปผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 ได๎ระดับ 3 ขึ้นไป
ร๎อยละ 87.6
4. สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดคานวณ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 ได๎ระดับ 3 ขึ้นไป ร๎อยละ
74.37
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบประเด็นยํอยและภาพรวมแยกตามระดับชั้น

ร่องรอยหลักฐาน
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ร่องรอยหลักฐาน
๘๗.๙๒

๙๐.๕๖

๙๒.๓๒

๘๙.๒๐

๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

๘๑.๘๖

ผลการประเมิน
๘๘.๖๙

ประเด็น

การอําน
การเขียน
การสื่อสาร
การคิดคานวณ
คําเฉลี่ย

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
นอกจากนี้ผู๎เรียนได๎รับรางวัลจากการพัฒนาความสามารถด๎านการอําน
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณดังนี้
ในการแขํงขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ปี
การศึ ก ษา 2563 ณ โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์
จังหวัดกาญจนบุรี หนํวยงานที่จัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดกาญจนบุรี
๑. ระดับเหรียญทอง กิจกรรมมัคคุเทศก์น๎อย (Youth Guide) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๒. ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมมัคคุเทศก์น๎อย (Youth Guide) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
๓. ชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๔. ระดับเหรียญทอง กิจกรรมสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling
Bee) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๕. ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
(Spelling Bee) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
๖. ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการเลํานิทานภาษาอังกฤษ (Story
Telling) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และ 4-6
๗. ระดับเหรียญทอง กิจกรรมตํอคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๘. ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมตํอคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
๙. ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดร๎องเพลงสากล (Singing
Contests) ชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
๑๐. ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดร๎องเพลงสากล (Singing
Contests) หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
1.ผลสัมฤทธิ์ - ผลการประเมินการอํานคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนโดยครูแตํละ
ทางวิชาการ กลุํมสาระการเรียนรู๎ตามโครงการพัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎แตํละกลุํมสาระ
ของผู๎เรียน
พบวํา นักเรียนร๎อยละ 95.74 ได๎ระดับดีขึ้นไป จาแนกตามระดับชั้นดัง
๑.1.2) มี
แผนภูมิแทํงตํอไปนี้
ความสามารถ
60
ในการคิด
50
วิเคราะห์
40
คิดอยํางมี
30
วิจารณญาณ
20
อภิปราย
10
แลกเปลี่ยน
0
ความคิดเห็น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
และแก๎ปัญหา
ผลการประเมิน ไมํผําน ผลการประเมิน ผําน

***สรุป
นักเรียน ได้
ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 91.25
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน ดี

ผลการประเมิน ดีเยี่ยม

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ข้อ มีผลการประเมินดังนี้
- ผลการประเมินสมรรถนะด๎านการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ร๎อยละ 92.61 ได๎ระดับดีขึ้นไป
- ผลการประเมินสมรรถนะด๎านการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-6 ร๎อยละ 94.37 ได๎ระดับดีขึ้นไป
- ผลการประเมินสมรรถนะด๎านการแก๎ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ร๎อยละ 93.66 ได๎ระดับดีขึ้นไป
- ผลการประเมินสมรรถนะด๎านการทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ร๎อยละ 85.66 ได๎ระดับดีขึ้นไป(อ๎างอิงมาตรฐาน 1.2.4)
- ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ร๎อยละ 85.73 ได๎ระดับดีขึ้นไป(อ๎างอิงมาตรฐาน 1.1.4)
จากการจัดการเรียนรู๎ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นนี้
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้
-กิจกรรมการวิเคราะห์คุณคําของวรรณคดี ม.1 ฝึกการคิดวิเคราะห์และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครูคอยดูแลสรุป
-การวิเคราะห์แบบจาลองอนุภาคของสารกับสถานะของสาร ม.1 ครูฝึกให๎
นักเรียนใช๎การคิดวิเคราะห์พร๎อมทั้งเปรียบเทียบอภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู๎
-กิจกรรมแทนแกรม ม.1 นักเรียนได๎ฝึกการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และ
แก๎ปัญหา พร๎อมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-กิจกรรมการโต๎วาทีเรื่อง "การเรียนครึ่งวันและการเรียนเเบบเต็มวันแบบไหน
ดีกวํากัน" ม.3 นักเรียนได๎ใช๎การคิดวิเคราะห์แก๎ปัญหาในประเด็นที่ได๎รับมา

ร่องรอยหลักฐาน
- ผลการประเมิน
ความสามารถในการอําน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
ของนักเรียน ปีการศึกษา
2563
- ผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญผู๎เรียน
- ผลการประเมินหลัง
การกิจกรรมการเรียนรู๎
ทุกกลุํมสาระฯ
- ผลงานนักเรียนทั้ง 8
กลุํมสาระการเรียนรู๎
โครงงาน/ชิ้นงาน
- รายงานผลโครงการ
ทักษะอาชีพ
-สรุปรายงานการ
ประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู๎เรียน
-ปพ.5
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ผลการประเมิน
พร๎อมทั้งแสดงเหตุผล ผู๎ฟังก็ต๎องใช๎วิจารณญาณในการตัดสินใจลงคะแนน
-การวิเคราะห์ชนิดของคา ม.3 นักเรียนได๎ฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
เปรียบเทียบแยกแยะชนิดของคา
-กิจกรรมการตํอวงจรไฟฟ้าและการคานวณพลังงานไฟฟ้า ม.3 นักเรียนฝึก
การคิดวิเคราะห์
-นั่งสมาธิ15นาที แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ความรู๎สึก ม.4
-กิจกรรมทบทวนคาศัพท์ โดยใช๎เกม Auction ม.4
-กิจกรรมงานวัด ม.4
-เรียนภาษาจีนจากอักษรภาพ ม.4 ใช๎การคิดวิเคราะห์โดยครูผู๎สอนคอยดูแล
ฝึกฝนและอภิปรายนาเสนอ
-กิจกรรมการ์ตูนเคลื่อนไหวได๎อยํางไร ม.5 โดยใช๎แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์และการคูณเมทริกซ์ด๎วยเมทริกซ์ จากการจาลองภาพการ์ตูน
ด๎วยเมทริกซ์ และวิเคราะห์การเคลื่อนที่พร๎อมทั้งอธิบายนาเสนอแนวคิด
-กิจกรรมการจัดหมวดหมูํของสิ่งมีชีวิต ม.6 ใช๎การวิเคราะห์ จาแนก
แยกแยะ เปรียบเทียบ
-โครงงานภาษาอังกฤษ ม.6 ฝึกทักษะการแก๎ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตด๎วย
กระบวนการวิจัยเชิงวิชาการ พร๎อมทั้งสร๎างนวัตกรรมในการแก๎ไขปัญหา
สํงเสริมพัฒนาให๎นําสนใจ
-โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.6
-การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครเรื่องขุนช๎างขุนแผน ตอนขุนช๎างถวายฎีกา ม.
6
ผลการประเมินนักเรียน พบวํา ผลการจัดกิจกรรมที่เน๎นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 พบวํา นักเรียนได๎ระดับดี
เยี่ยม 123 คน และระดับดี 106 คน ซึ่งรวมทั้งสิ้นที่ได๎ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ
91.01 จาแนกตามระดับชั้น ดังแผนภูมิ

ร่องรอยหลักฐาน
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ประเด็น

ผลการประเมิน

ร่องรอยหลักฐาน

การประเมินนักเรียนจากกิจกรรมที่เน้นการคิด
ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ
100.00

75.83

96.23 90.65

100.00
91.30

92.05

50.00

0.00
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

สํ ง ผลให๎ นั ก เรี ย นน าความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อยํ า งมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา มาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ ใ นการแขํ ง ขั น รายการตํ า งๆ ในการแขํ ง ขั นทั ก ษะทางวิ ช าการ
ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี หนํวยงานที่จัด
องค์การบริหารสํวนจังหวัดกาญจนบุรี จนได๎รับรางวัลดังตํอไปนี้
1. ระดับเหรียญทอง กิจกรรมตํอคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
2. ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมตํอคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
1.ผลสัมฤทธิ์ นั กเรี ย นมีผ ลงานหรื อ ชิ้น งานจากการทางานกลุํ มหรือเดี่ยวได๎ และ
ทางวิชาการ สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาของ
ของผู๎เรียน
อุปสรรคการทางานได๎ ร๎อยละ 90.16 ได๎ระดับดีขึ้นไป
๑.1.3) มี
ผลการประเมินโครงการ ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียน มีดังตํอไปนี้
ความสามารถ 1. ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนจากโครงงานบูรณาการไผํทั้ง
ในการสร๎าง ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎ระดับ 3 ขึ้นไป ร๎อยละ 100 ซึง่ ปีการศึกษา
นวัตกรรม
2563 มีจานวน 8 โครงงาน โดยมีผลการประเมินอยูํนะดับดีเลิศ
จานวน 2 โครงงาน(ลาดับที่ 1-2) และระดับดี จานวน 6 โครงงาน
***สรุป
(ลาดับที่ 3-8)
นักเรียนมี
1. โครงงานพวงกุญแจ https://youtu.be/gf0a8diiQfc
ความสามารถ
2. โครงงานสื่อการสอนคณิตศาสตร์
ในการสร้าง
https://youtu.be/RtuK3DR2R6Q
นวัตกรรม ได้
3. โครงงานปุ๋ยใบไผํ https://youtu.be/yefAb8HfqTQ
ระดับดีขึ้นไป

ร่องรอยหลักฐาน
-ข๎อมูลผลการประเมิน
โครงการจิตอาสา
-ผลการประเมิน
โครงงานบูรณาการไผํ
-ผลการประเมิน
โครงงานบูรณาการวิชา
ศิลปะ
-ผลการประเมินโครงงาน
วิชาภาษาอังกฤษ
-ผลการประเมินโครงงาน
วิทยาศาสตร์
-โลํประกาศเกียรติคุณ
-ภาพกิจกรรม
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ผลการประเมิน
ร้อยละ 90.16
4. โครงงานถังขยะเปียก https://youtu.be/u5v0OnaQ9VM
ซึ่งเป็นไปตาม
5. โครงงานจิ๊กซอว์ไผํ https://youtu.be/AqfT2qGQVyIอ
ค่าเป้าหมายที่
6. โครงงาน Bamboo Box https://youtu.be/DfZPLhcgygY
สถานศึกษา
7. โครงงานชั้นวางรองเท๎า https://youtu.be/aiF1l57WSRc
กาหนด
8. โครงงานโต๏ะเก๎าอี้ https://youtu.be/lKm463A0VgE
ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนานักเรียนในการสร๎างนวัตกรรมจากไผํ
ดังนี้ ให๎นักเรียนศึกษา สารวจข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎จริงที่พัฒนา
แหลํงเรียนรู๎จากโครงการปลูกไผํตงลืมแล๎ง “สวนไผํศึกษา นาพาสูํ
นวัตกรรม” แล๎วใช๎ชุดกิจกรรมจานวน 5 ชุดกิจกรรม ดังนี้ ชุดที 1
ข๎อมูลพื้นฐานของแหลํงเรียนรู๎ ชุดที่ 2 ไผํของฉัน ชุดที่ 3 การแปรรูป
ชุดที่ 4 สร๎างสรรค์นวัตกรรมไผํ และชุดที่ 5 ตลาดนิทรรศการโครงงาน
ซึ่งในชุดที่ 1-3 เป็นการศึกษา สารวจข๎อมูล จากแหลํงเรียนรู๎สวนไผํ
นักเรียนจะได๎ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับไผํ ชุดที่ 4 จะมีการจุด
ประกายความคิด และให๎นักเรียนสร๎างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดจากไผํ
การนาไผํมาทดแทนเพื่อสร๎างสิ่งใหมํ การเพิ่มมูลคําของไผํ นาไผํมาทา
ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดชํวยแก๎ปัญหารอบ ๆ ตัวของนักเรียน โดยใช๎
กระบวนการกลุํมในการทานวัตกรรม และชุดที่ 5 เป็นการนาเสนอ
โครงงานซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีการปรับเปลี่ยนแบบออนไลน์
เพื่อให๎เหมาะสมกับสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
2. ผลการประเมินโครงการกิจกรรมจิตอาสา ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ได๎ระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 100 ซึง่
นักเรียนแตํละกลุํมสร๎างแนวทางการแก๎ปัญหาด๎วยตนเอง เพื่อนาไป
แก๎ปัญหา นาไปพัฒนาให๎กับโรงเรียนให๎ดียิ่งขึ้น เชํน การแก๎ปัญหาขยะ
ด๎วยนวัตกรรมจากไผํ การแก๎ปัญหาปรึกษาด๎วยชํองทางออนไลน์ ซึง่
เป็นจิตอาสาในรูปแบบใหมํที่ยังไมํเคยมีขึ้นภายในโรงเรียนมากํอน
เป็นต๎น
3. ผลการประเมินโครงงานบูรณาการรายวิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได๎ระดับดีทุกคน คิดเป็นร๎อยละ 100 โดย
สร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหมํ จากขยะเหลือใช๎ เชํน เศษกระดาษ แก๎วน้า
กระป๋อง เป็นต๎น
4. ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน
จานวน 10 ได๎ระดับดี และนักเรียนจานวน 3 คนได๎ระดับพอใช๎ ซึ่งมี
ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 76.92 มีโครงงานจานวน 3 เรื่อง ดังนี้
-The Model of The Benefits of Various Kinds of Fruit ซึ่งเป็น
การสร๎างสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประโยชน์ของ
ผลไม๎ตําง ๆ
-The News Sharing Cabinet เป็นการสร๎างตู๎ปันขําวสารเกี่ยวกับ
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ร่องรอยหลักฐาน

ข๎อมูลการศึกษาตํอ
-The 12 Tenses Learning Material สร๎างสื่อการเรียนรู๎เรื่อง
Tense ด๎วยเพลงเพื่อชํวยในการจา
5. โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได๎ระดับ 3 ขึ้นไป ร๎อยละ 87.50
6. นักเรียนสํงผลงานเข๎าประกวดการแขํงขันวาดภาพระบายสี แนวคิด
นวัตกรรมพิชิตโควิด 19 จานวน 202 คน คิดเป็นร๎อยละ 76.52
ของนักเรียนทั้งหมดจนได๎รับโลํรางวัล จากการสํงผลงานเข๎าประกวด
จาก บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
1.ผลสัมฤทธิ์ ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ทางวิชาการ
สื่อสารให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองทั้งในด๎านการเรียนและการ
ของผู๎เรียน
ใช๎ ชี วิ ต ประจ าวั น ผู๎ เ รี ย นมี ค วามรู๎ ค วามสามารถในการใช๎
๑.1.4) มี
เทคโนโลยีและสร๎างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการใช๎เทคโนโลยี
ความสามารถ อยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู๎ เ รี ย นสามารถใช๎ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ
ในการใช๎
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู๎
เทคโนโลยี
ที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นและการน าเสนองาน และสามารถใช๎
สารสนเทศและ สมาร์ทโฟนในการติดตํอสื่อสารในชีวิตประจาวันและสื บค๎น
การสื่อสาร
ข๎อมูลทางด๎านการเรียนรวมถึงสํงเสริมนิสัยรักการอํานด๎วย ebook และเว็บไซต์ Kahoot โดยงานห๎องสมุด และรายวิชา
***สรุปนักเรียน ภาษาอังกฤษ ซึ่งสูงกวําที่สถานศึกษากาหนด
มีความสามารถ - นักเรียนทุกคนมีการสมัคร E-mail เพื่อเข๎ารํวมชั้นเรียนใน
ในการใช้
google classroom เข๎าเรียน ปฏิบัติตามข๎อตกลงได๎ในระดับ
เทคโนโลยี
ดีทุกคน
สารสนเทศและ
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีการถํายคลิป vdo
การสื่อสาร
ได้ระดับดีขึ้นไป แนะนาตัวเองเพื่อใช๎ประกอบวิชาคอมพิวเตอร์
ร้อยละ 85.73 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการผลิตหนังสั้นคุณธรรม
ซึ่งเป็นไปตามค่า จานวน 5 เรื่องเพื่อใช๎ประกอบวิชาคอมพิวเตอร์ และผลงาน
เ ป้ า ห ม า ย ที่ อยูํในระดับยอดเยี่ยมทุกกลุํม โดยครูมีการประเมิน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ความก๎าวหน๎าในการทางานของนักเรียน 3 ระยะ นักเรียนมี
กาหนด
ความก๎าวหน๎าตํอเนื่องทุกกลุํม
- ผลการประเมินการใช๎สื่อ แอปพลิเคชั่นของนักเรียนทุกคน
พบวํา นักเรียนทุกคนมีชํองทางการติดตํอสื่อสาร เชํน การ
เข๎ากลุํม Line เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดตํอประสานงานของ
ครู นักเรียน และผู๎ปกครอง และการใช๎ Facebook ในการ

ร่องรอยหลักฐาน
- ผลการใช๎ห๎องเรียน Google
Classroom
-ผลการประเมินคลิป vdo แนะนา
ตัว โดยใช๎โปรแกรมหรือ
แอพพลิเคชั่น ตําง ๆ เชํน Viva,
iMovie, และ TikTok เป็นต๎น
- ผลการประเมินหนังสั้นคุณธรรม
- สรุปรายงานผลการประเมินการ
ใช๎เครื่องมือที่ใช๎ในการสื่อสารทาง
ออนไลน์ ได๎แกํ Line, Facebook,
Google Meet และ Zoom เป็น
ต๎น
- ผลการบันทึกการใช๎สื่อ
DLTV/DLIT
- ผลการรายงานกิจกรรมสํงเสริม
นิสัยรักการอํานด๎วย e-book และ
เว็บไซต์ Kahoot
- ผลงานนักเรียน
- ผลการรายงานการใช๎สื่อนาเสนอ
PowerPoint โปรแกรมตระกูล GSuite ได๎แกํ Google Slides,
Google Sheets และ Google
Docs เป็นต๎น
- ผลการประเมินการจัดการเรียน
การในรูปแบบออนไลน์ ในชํวงปิด
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ประเด็น

ผลการประเมิน
เผยแพรํองค์ความรู๎ตําง ๆ อยํางน๎อย คนละ 2 ชํองทางขึ้นไป
- ผลการประเมินสถิติการเข๎าถึงสื่อออนไลน์ตําง ๆ เชํน
DLTV/DLIT พบวํา นักเรียนทุกคนมีการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม
จากสื่อเดือนละมากกวํา 3 ครั้ง
- กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานด๎วย e-book และเว็บไซต์
Kahoot โดยงานห๎องสมุด และรายวิชาภาษาอังกฤษ
- การค๎นคว๎าหาความรู๎ข๎อมูลจากเว็บไซต์ โดยใช๎เทคโนโลยี
ตํางๆ ในการค๎นหา
- นักเรียนทุกคน มีการนาเสนอผลงานตํางๆ โดยใช๎ Power
Point ในวิชาตําง ๆ เชํน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษรอบรู๎ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษโครงงาน วิชาคณิตศาสตร์การนาเสนอข๎อสอบ
การสืบค๎นหาความรู๎ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ เป็นต๎น อยําง
น๎อยคนละ 2 ชิ้นงานขึ้นไปตํอภาคเรียน
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ทุกคน มีผลการประเมิน
การใช๎โปรแกรม Google Docs ในการเขียนโครงงาน
ภาษาอังกฤษ อยูํในระดับดี
- ผลการประเมินการนาเสนอวิดีทัศน์ หัวข๎อ “จิตอาสาคือ
อะไร” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอยูํในระดับดี
- สรุปผลการประเมินการใช๎สื่อของนักเรียนในการจัดการ
เรียนรู๎ในรูปแบบออนไลน์ นักเรียนทุกคนสามารถใช๎สื่อ
ออนไลน์ได๎อยํางน๎อยคนละ 1 ชํองทาง
- ผลการประเมินการใช๎สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู๎ เชํน
เว็บไซต์ Kahoot, และ Quiz พบวํานักเรียนทุกคนสามารถ
ใช๎งานได๎คลํองแคลํวเป็นแบบอยํางและแนะนาเพื่อน สอน
เพื่อน ถํายทอดความรู๎ในการใช๎งานได๎ในระดับดีทุกคน
- ผลการประเมินสรุปการเรียนของผู๎เรียนที่ได๎ระดับดีขึ้นไป
ในสาระเทคโนโลยี ร๎อยละ 71.46
- ผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียนด๎านความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ของครูผู๎สอนทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ พบวํา นักเรียนร๎อยละ 100 มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ร่องรอยหลักฐาน
เรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด –
19 ผํานแอพพลิเคชั่นตําง ๆ เชํน
Zoom, Goolge meet, Line
และ Facebook ในรายวิชาตําง ๆ
- ผลการประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ในห๎องเรียน โดยให๎
นักเรียนใช๎เครื่องมือสื่อสาร
ประกอบการเรียนรู๎ เชํน การศึกษา
หาความรู๎เพิ่มเติมจาก QR CODE
และการทาแบบทดสอบออนไลน์
จากเว็บไซต์ Kahoot, Quizizz
และ Google Forms
- ผลการประเมินสรุปการเรียนของ
ผู๎เรียนที่ได๎ระดับดีขึ้นไป ในสาระ
เทคโนโลยี
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ของครูผู๎สอนทุกคน ประจาปี
การศึกษา 2563 อ๎างอิง

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
1.ผลสัมฤทธิ์ 5.1 นักเรียนร๎อยละ 87.33 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ทางวิชาการ
ภาษาไทย ตั้งแตํเกรด 2 ขึ้นไป
ของผู๎เรียน
5.2 นักเรียนร๎อยละ 73.42 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎

ร่องรอยหลักฐาน
- ประกาศกาหนดคํา
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปี
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ประเด็น
๑.1. 5) มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
***สรุปนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ซึ่งเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 80.95
(ค่าเป้าหมาย
เฉลี่ยร้อยละ 71
อ้างอิงภาคผนวก
หน้า63)

ผลการประเมิน
คณิตศาสตร์ ตั้งแตํเกรด 2 ขึ้นไป
5.3 นักเรียนร๎อยละ 81.24 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ฯ ตั้งแตํเกรด 2 ขึ้นไป
5.4 นักเรียนร๎อยละ 81.61 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ ตั้งแตํเกรด 2 ขึ้นไป
5.5 นักเรียนร๎อยละ 84.42 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษาฯ ตั้งแตํเกรด 2.๕ ขึ้นไป
5.6 นักเรียนร๎อยละ 79.84 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
ตั้งแตํเกรด 2.๕ ขึ้นไป
5.7 นักเรียนร๎อยละ 87.12 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุข
ศึกษาและพลศึกษา ตั้งแตํเกรด 2.๕ ขึน้ ไป
5.8 นักเรียนร๎อยละ 72.62 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพ ตั้งแตํเกรด 2.๕ ขึ้นไป (อ๎างอิงประกาศคําเป้าหมายของ
สถานศึกษา)
ผลการทดสอบระดับชาติ
นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปี
การศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
โรงเรียนขนาดเล็กทุกรายวิชา และยังมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ในรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า ระดั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในรายวิ ช าภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และนอกจากนี้ในรายวิชา
ภาษาไทย ยังมีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้มีคะแนน
พัฒนาการสูงขึ้นจากปีที่ผํานมาทุกวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
1.ผลสัมฤทธิ์
ผู๎เรียนมีทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํออาชีพ จากกิจกรรม
ทางวิชาการ
ที่สถานศึกษาจัดขึ้น ดังนี้
ของผู๎เรียน
1. นักเรียนทุกคน มีความรู๎ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองาน
๑.1.๖) มี
อาชีพ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
ความรู๎ ทักษะ จากผลการเรียน (ปพ.1) และสรุปผลการวัดเจตคติที่ดีตํองาน
พื้นฐาน และ
อาชีพ วิชาแนะแนว
เจตคติที่ดีตํอ 2. นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เพื่อการศึกษาตํอ
งานอาชีพ
และการประกอบอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา ซึ่งสังเกตจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของ

ร่องรอยหลักฐาน
การศึกษา 2563
- ประเมินผลการเรียน
ปพ.5
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผํานระบบ sgs
-รายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6 ปีการศึกษา
2563
- รายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
ครูผู๎สอนทุกคน
ประจาปีการศึกษา
2563 อ๎างอิง

ร่องรอยหลักฐาน
-ผลการรายงานจานวน
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
ม.3 และ ม.6 จากฝ่าย
ทะเบียน
- ผลการวัดเจตคติที่ดีตํองาน
อาชีพในวิชาแนะแนว
- รายงานผลการศึกษาตํอและ
การทางานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ประเด็น

ผลการประเมิน
***สรุปนักเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
มีความพร้อมใน พนมทวนพิทยาคมฯ มีนักเรียนได๎ระดับดีขึ้นไป จานวน 27 คน
การศึกษาต่อ
จากทั้งหมด 27
การฝึกงาน หรือ
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร๎อยละ 88.85 มี
การทางาน มี
ความพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นไปตามเกณฑ์การ
ความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจต ประเมินของสถานศึกษา โดยสรุปจานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอใน
ระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
คติที่ดีตอ่ งาน
อาชีพร้อยละ
- ม.3 มีนักเรียนศึกษาตํอ จานวน 43 คน จากทั้งหมด 45 คน
97.12 ซึ่ง
คิดเป็นร๎อยละ 95.56
เป็นไปตามค่า
- ม.6 มีนักเรียนศึกษาตํอ จานวน 23 คน จากทั้งหมด 28 คน
เป้าหมายที่
คิดเป็นร๎อยละ 82.14
สถานศึกษา
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน มีความ
กาหนด
พร๎อมในการทางานและประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
2. คุณลักษณะ
ผลการประเมิ น ของผู๎ เ รี ย นโดยการสั ง เกต การ
อันพึงประสงค์ สอบถาม การสั ม ภาษณ์ การประเมิ น กิ จ กรรม /
๑.๒.1) การมี โครงการ การส ารวจเกี่ย วกับ การมีคุณลั กษณะและ
คุณลักษณะ
คํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด จากการสํงเสริม
และคํานิยมที่ดี และสร๎างจิตสานึกให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่
เคารพในกฎ กติ ก า ไมํ ยุํ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด และ
สถานศึกษา
คํา นิ ย มและจิ ต ส านึ ก ที่ ดี โ ดยไมํ ขั ด กั บกฎหมายและ
กาหนด
วัฒ นธรรมอัน ดีงามของสั งคม อยูํอยํางพอเพียงตาม
แนวปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง พบวํา นัก เรีย น
***สรุปนักเรียน จานวน 48 คนอยูํในระดับยอดเยี่ยม และนักเรียนที่
มีคุณลักษณะ
ได๎ระดับดีเลิศ 119 และได๎ระดับดี 80 คน รวม
และค่านิยมที่ดี นั ก เรี ย นที่ ได๎ ร ะดั บ ดี ขึ้ น ไปจ านวน 247 คนจาก
ร้อยละ 98.21
นักเรียนทั้งหมด โดยพิจารณาแยกเป็น 4 ประเด็น
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป ซึ่งเป็นไปตาม ดังนี้
1. การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม สังเกตจากนักเรียนที่เข๎า
ค่าเป้าหมายที่
รํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง (ร๎อยละ 95.06) กิจกรรม
สถานศึกษา
กาหนด
นักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน (ร๎อยละ 100) จิต
อาสา บาเพ็ญประโยชน์ (ร๎อยละ 100) การเข๎าคําย
คุณธรรม(ร๎อยละ 100) การใช๎ความรู๎สอบธรรม

ร่องรอยหลักฐาน
และ 6
-สรุปผลการประเมินความ
พร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับที่
สูงขึ้นไป ความพร๎อมในการ
ทางานและประกอบอาชีพ
ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา
- รายงานการดาเนินงาน
โครงการฝึกฝนทักษะอาชีพ
ตามศาสตร์พระราชา ปี
การศึกษา 2563
- ภาพถํายกิจกรรมของผู๎เรียน
- ผลงานของผู๎เรียนรายบุคคล
และรายกลุํม

ร่องรอยหลักฐาน
-ผลการรายงานการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู๎เรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
- ผลการประเมินคํานิยม 12 ประการ จาก
รายงานโครงการกิจกรรมนักเรียน ได๎แกํ
กิจกรรมจับรางวัล น๎องสํงพี่ พ.พ.สัมพันธ์ ไหว๎
ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน
- รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมหน๎า
เสาธง
-รายงานผลการประเมินโครงการสภานักเรียน
-รายงานผลการประเมินโครงการจิตอาสา
-ผลการประเมินการจัดกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ
- รายงานผลการประเมินกิจกรรมเข๎าคําย
คุณธรรมมูลนิธิไทํเฉิง
- รายงานผลการประเมินการเข๎ารํวมการสอบ
ธรรมศึกษา
- ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ และเกษตรทฤษฎี
ใหมํ เศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็น

ผลการประเมิน
ศึกษา แล๎วแสดงออกถึงพฤติกรรมตามการประเมินผล
พบว่า เฉลี่ยนักเรียนร้อยละ ๙๘.๗๗ ได้ระดับดีขึ้นไป
๒.การเคารพ กฎ กติกา สังเกตจากการมาโรงเรียน
การเข้าเรียนตรงต่อเวลา (ร๎อยละ 95.06) บันทึก
การเข้าเรียน รวม ความเป็นพลเมืองที่ดี เอกสารแฟ้ม
งานปกครอง นักเรียนที่ไม่เคยประพฤติผิดกฏระเบียบ
ร้อยละ 98.48 ดังนั้น ในการเคารพ กฎ กติกา
โดยเฉลี่ยนักเรียนร้อยละ 96.70 ได้ระดับดีขึ้นไป
๓. มีค่านิยมและจิตสานึกที่ดี สังเกตและผลการ
ประเมินโครงการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (ร.
๑๐) โครงการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (ร. ๙)
นักเรียนร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ข้อ สังเกตได๎จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยการประเมินของ
ครูผู๎สอน ร้อยละ 97.36 นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
2. คุณลักษณะ ผลการประเมินด๎านความภูมิใจในท๎องถิ่นและความ
อันพึงประสงค์ เป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
๑.๒.2) ความ ประเพณี ไ ทย พบวํ า นั ก เรี ย นมี ค วามภาคภู มิ ใ จใน
ภูมิใจในท๎องถิ่น ความเป็นไทย จากการทาโครงการกิจกรรมตําง ๆ
และความเป็น เชํน การแสดงราไทย และการเข๎ารํวมกิจกรรม เป็น
ไทย
ต๎น โดยมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยูํในระดับยอด
เยี่ ย ม จ านวน 24 คน ซึ่งเป็นแกนนาในการทา
กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับดีเลิศจานวน 22 คน
และอยูํในระดับดี 201 คน ซึ่งคิดเป็นนักเรียนที่มี
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปร๎อยละ 93.92 (จาก
***สรุปนักเรียน นักเรียนทั้งหมด 263 คน) ทั้งนี้
เข้าร่วมกิจกรรม พิจารณาจากจานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมและ

ร่องรอยหลักฐาน
-รายงานผลการประเมินการดาเนินโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ
- รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมแหํ
เทียนพรรษา ประจาปีการศึกษา 2563
-รายการผลการประเมินการดาเนินโครงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
1. กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2.
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ๎าสิริกิติ์
พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 3.กิจกรรมวันคล๎ายวัน
บรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร
-ผลการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู๎เรียนภาคเรียนที่ 1-2 ปี
การศึกษา 2563 อ๎างอิงจากแฟ้มเอกสาร
งานปกครอง
-ผลการประเมินนักเรียนจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระฯ
ร่องรอยหลักฐาน
1. ผลการประเมินการดาเนินโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมแหํเทียนพรรษา
ประจาปีการศึกษา 2563
2. ผลการประเมินรายงานการดาเนิน
โครงการวันภาษาไทยแหํงชาติ กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแหํงชาติและห๎องสมุดโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563
3. ผลการประเมินการดาเนินโครงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
3.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
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ประเด็น

ผลการประเมิน
ที่สถานศึกษาจัด ทากิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทย ดังนี้
ขึ้นและมีผลการ - ผลการประเมินการเข๎ารํวมกิจกรรมแหํเทียน
ประเมิน ความ
พรรษา มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100
ภูมิใจในท้องถิ่น
ของนักเรียนทั้งหมด
และความเป็น
- ผลการประเมินการเข๎ารํวมกิจกรรมวันภาษาไทย
ไทย
ร้อยละ 93.92 แหํงชาติและห๎องสมุดโรงเรียน มีนักเรียนเข๎ารํวม
ได้ระดับดี
กิจกรรม ร๎อยละ 100
ขึ้นไป เป็นไป
- ผลการประเมินการเข๎ารํวมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ตามค่าเป้าหมาย เกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
ที่สถานศึกษา
นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มี
กาหนด
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100
- ผลการประเมินการเข๎ารํวมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
เกียรติพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง มี
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100
-ผลการประเมินการเข๎ารํวมกิจกรรมวันคล๎ายวันบรม
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรม ร๎อยละ 100
- ผลการประเมินการเข๎ารํวมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ
ตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา มีนักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100
- กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจาปี
การศึกษา 2564 มีนักเรียนใช๎สิทธิเลือกตั้งจานวน
215 คน จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง 263 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 81.75 ซึ่งพบวําจากกิจกรรมมีผลการประเมิน
ดังนี้ 1. นักเรียนร๎อยละ 100 รํวมกิจกรรม
ประเพณีวันสาคัญ และท๎องถิ่นอยํางน๎อย 4 ครั้งขึ้น
ไป (ใช๎ข๎อมูลในข๎อที่ 1 – 4)
2. นักเรียนทุกคนมีผลการประเมินด๎านพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติใน
ระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
(ใช๎ข๎อมูลในข๎อที่ 3)
3. นักเรียนร๎อยละ 81.75 มีผลการประเมินการยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยูํในระดับดีขึ้นไป (ใช๎
ข๎อมูลในข๎อที่ 5)

ร่องรอยหลักฐาน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระนาง
เจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3.3 กิจกรรมวันคล๎ายวันบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4. ผลการรายงานกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ
ตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา ปี
การศึกษา 2563
5. สรุปประเมินผลเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
2. คุณลักษณะ
นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
อันพึงประสงค์ อยูํในระดับยอดเยี่ยม โดยนักเรียน เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการตํางๆของ
๑.๒.3) การ
โรงเรี ยน และมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการตํางๆของ
ยอมรับที่จะอยู่ โรงเรีย นอยูํในระดับ มาก ตามเกณฑ์ที่ส ถานศึกษากาหนด พิจารณาจาก
ร่วมกันบน
จานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม ดังนี้
ความแตกต่าง - โครงการกีฬาสานสันพันธ์น๎องพี่ ร๎อยละ 100
และ
- โครงการวันตรุษจีน ร๎อยละ 100
หลากหลาย
- โครงการวันคริสต์มาส ร๎อยละ 100
- กิจกรรมแหํเทียนพรรษา ร๎อยละ 100
- โครงการกิจกรรม พ.พ. สัมพันธ์ ร๎อยละ 100
***สรุปนักเรียน - โครงการรักการอําน ร๎อยละ 100
ร้อยละ 99.32 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ร๎อยละ 95.25
ได้ระดับดี
ซึ่งสรุปรายละเอียดได๎ดังแผนภูมิตํอไปนี้
ขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

97.78

โครงการปัจฉิมนิเทศ
100

โครงการรักการอําน

100

100

โครงการกิจกรรม พ.พ. สัมพันธ์

97.26
100

100

95.25
100

100

100

100

100
100

โครงการกิจกรรมแหํเทียนพรรษา

100

100

100

100

100

100

100

โครงการวันคริสต์มาส

100

100

100

100

100

100

100

โครงการวันตรุษจีน

100

100

100

100

100

100

100

โครงการกีฬาสานสันพันธ์น๎องพี่

100

100

100

100

100

100

100
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20%
ม.1

40%
ม.2

ม.3

60%
ม.4

ม.5

80%
ม.6

100%
รวม

จากข๎างต๎น แสดงให๎ เห็ นวํานักเรียนยอมรับและอยูํรํว มกันบนความ
แตกตํางระหวํางบุคคลในด๎าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา รวมไปจนถึง
ประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีนักเรียนที่ได๎ระดับดีขึ้นไป ในทุกกิจกรรม
เฉลี่ยร๎อยละ 99.32
จากการที่ นั ก เรี ย นมีก ารยอมรั บ ที่ จะอยูํ รํว มกั น บนความแตกตํา งและ
หลากหลาย เชํนจากการเรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน สํงผลให๎นักเรียนมีความสามารถเข๎ารํวมการแขํงขันรายการตํางๆ
และได๎รับรางวัลดังตํอไปนี้
การแขํงขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ปี
การศึ ก ษา 2563 ณ โรงเรีย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี นคริ น ทร์

ร่องรอยหลักฐาน
- สรุปผลการประเมิน
โครงการกีฬาสานสัน
พันธ์น๎องพี่
- สรุปผลการประเมิน
โครงการวันตรุษจีน
- สรุปผลการประเมิน
โครงการวันคริสต์มาส
- สรุปผลการประเมิน
กิจกรรมแหํเทียนพรรษา
- สรุปผลการประเมิน
โครงการกิจกรรม พ.พ.
สัมพันธ์
- สรุปผลการประเมิน
โครงการรักการอําน
- สรุปผลการประเมิน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
- เกียรติบัตรผลงาน
นักเรียน
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ประเด็น

ผลการประเมิน
จังหวัดกาญจนบุรี หนํวยงานที่จัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดกาญจนบุรี
1. ระดับเหรียญทอง กิจกรรมมัคคุเทศก์น๎อย (Youth Guide) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
2. ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมมัคคุเทศก์น๎อย (Youth Guide) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
3. ชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
4. ระดับเหรียญทอง กิจกรรมสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling
Bee) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
5. ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
(Spelling Bee) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
6. ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการเลํานิทานภาษาอังกฤษ (Story
Telling) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และ 4-6
7. ระดับเหรียญทอง กิจกรรมตํอคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
8. ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมตํอคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
9. ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดร๎องเพลงสากล (Singing
Contests) ชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
10. ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดร๎องเพลงสากล (Singing
Contests) หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
2. คุณลักษณะ
ผลการประเมินด๎านสุขภาวะทางรํางกาย สุขภาพจิต และสังคม พบวํา
อันพึงประสงค์ นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกายที่สมบูรณ์ มีการแสดงออกที่เหมาะสมในแตํละ
๑.๒.4) สุข
ชํวงวัยและสามารถอยูํรํวมกับคนอื่นได๎อยํางมีความสุขอยูํในระดับยอดเยี่ยม
ภาวะทาง
จากการรํวมกิจกรรมตําง ๆ กับโรงเรียน เชํน การสํงเสริมการออกกาลังกาย เชํน
ร่างกาย
การแขํงขันกีฬาสานสัมพันธ์น๎องพี่ กีฬาจังหวัด และมีการทดสอบสมรรถภาพ
และจิตสังคม ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้นักเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นรูปธรรม จากการบาเพ็ญประโยชน์
***สรุปนักเรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งผลการประเมินพบวํา
ร้อยละ 86.82 นักเรียนร๎อยละ 86.82 มีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม มีคุณภาพระดับดี
ได้ระดับดี
ขึ้นไป ดังนี้มีรายละเอียดผลการประเมินดังตํอไปนี้
ขึ้นไป ซึ่งกว่าสูง
1. ผลการประเมินจากตัวชี้วัดวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา นักเรียนร๎อยละ
ค่าเป้าหมายที่
76.49 มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
สถานศึกษา
2. ผลการชั่งน้าหนัก วัดสํวนสูง และการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
กาหนด

ร่องรอยหลักฐาน

ร่องรอยหลักฐาน
- ผลการทดสอบวิชา
พลศึกษาและสุขศึกษา
ของนักเรียน ปี
การศึกษา 2563
- ผลการรายงานข๎อมูล
การชั่งน้าหนัก วัด
สํวนสูง และการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
- ผลการประเมิน SDQ
ของนักเรียนแตํละชั้น
เรียน ปีการศึกษา
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ประเด็น

ผลการประเมิน
นักเรียน ร๎อยละ 91.11 อยูํในเกณฑ์ปกติ
3. ผลการประเมินสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม โปรแกรม SDQ นักเรียนร๎อยละ
94.02 มีผลการประเมินปกติ
4. ผลการประเมินความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต นักเรียนร๎อยละ 85.66
คุณภาพระดับดีขึ้นไป
รายละเอียดจาแนกตามระดับชั้น ตามประเด็น 4 ประเด็น ดังแผนภูมติ ํอไปนี้

รวม

76.49

91.11

94.02

85.66

ม.6

75.86

100

96.55

93.1

ม.5

68.75

85.42

79.17

89.58

ม.4

76.47

91.89

ม.3

82.22

88.89

91.11

88.88

ม.2

76.47

94.12

100

80.39

ม.1

79.55

86.36

100

86.36

0%

20%

40%

91.11

60%

76.47

80%

100%

ผลการประเมินจากตัวชี้วัดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
การชั่งน้าหนัก วัดสํวนสูง และการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม(SDQ)
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต

นอกจากการที่นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม ยังสํงผลให๎
นักเรียนได๎รับรางวัลจากการแขํงขันรายการตํางๆ ดังนี้
1. การแขํงขันกีฬาระหวํางสํวนกลางและสํวนภูมิภาค กีฬาเปตอง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแขํงขันเปตอง รุํนอายุ ไมํเกิน
๑๘ ปี ประเภทหญิงคูํ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแขํงขันเปตอง รุํนอายุ ไมํ
เกิน ๑๘ ปี ประเภทหญิงเดี่ยว
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแขํงขันเปตอง รุํนอายุ ไมํ
เกิน ๑๘ ปี ประเภททีมสามหญิง

ร่องรอยหลักฐาน
2563
- ผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญ ข๎อที่
4 ด๎านทักษะชีวิต
เรียน ปีการศึกษา
2563
5.ผลการสรุปรางวัล
การเข๎ารํวมแขํงขัน
กีฬา
6. ภาพกิจกรรม
รางวัลตําง ๆ
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ประเด็น

ผลการประเมิน
2. การแขํงขันกีฬาเปตองนักเรียนเทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได๎รับถ๎วยพระราชทานรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 3 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กาญจนบุรี

ร่องรอยหลักฐาน

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
นักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มีความรู๎ทางด๎านวิชาการและความสามารถทางกีฬา มีความพร๎อม
ในการพัฒนาศักยภาพ มีการสร๎างนวัตกรรมได๎เป็นอยํางดี พัฒนาสมรรถนะของตนเองได๎ตามชํวงวัย มีผลการ
ทดสอบวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ ที่ มี พั ฒ นาการสู ง ขึ้ น ตํ อ เนื่ อ งอยํ า งน๎ อ ย 2 ปี ก ารศึ ก ษา นั ก เรี ย นยั ง มี
คุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด สังเกตได๎จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยําง
เครํงครัด และมีมารยาทที่ดี มีเมตตา มีน้าใจ เชํน การไหว๎ทักทาย นอกจากนี้นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเป็นไทย จากการทากิจกรรมที่สํงเสริมความเป็นไทยรํวมกับทางโรงเรียนและองค์กรตําง ๆ และมีการฝึก
อาชีพที่สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ได๎ในอนาคต ซึง่ มีทั้งความรู๎ ทักษะอาชีพ ควบคูํคุณธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มีนักเรียนที่มีน้าหนักและสํวนสูงสมสํวนในอัตราสํวนร๎อยละที่น๎อยลง ควร
จัดโครงการที่ซึ่ งสามารถดูแล และพัฒนาอัตราการเจริญเติบโตของนักเรียนให๎ มีความสมสํ วนมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สุขภาพกายที่ดี และสํงผลถึงสุขภาพจิตที่แจํมใส
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1) พัฒนาให๎นักเรียนมีน้าหนัก สํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มากขึ้น โดยจัดโครงการสํงเสริมสุขภาวะทาง
รํางกาย
๒) พัฒนาให๎นักเรียน มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การทางาน อยํางสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม โดยจัดตั้งแกนนานักเรียน
มัธยมวัยใสใสํใจเทําทันสื่อ
๓) พัฒ นาให๎ นักเรี ยน มีความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ตามหลักสู ตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด๎าน
ความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะกระบวนการ โดยจัดโครงการสํงเสริมทักษะอาชีพตามศาสตร์พระราชา เพื่อการมีงาน
ทา
๔) พัฒนาให๎นักเรียนมีความก๎าวหน๎าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

40

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มีกระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลาดับดังนี้
 ขัน้ เตรียมการและสร๎างความตระหนัก
- จัดประชุมครู ผู๎ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อชี้แจงทาความเข๎าใจถึงความสาคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งจะนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา บทบาท
และภารกิจของครู ผู๎ปกครองและกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นและความสมัคร
ใจเป็นภาคีเครือขํายผู๎ปกครองในการประสานงาน และเป็นกรรมการชุดตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการตามโครงสร๎างการบริหารงาน 4 ฝ่าย ได๎แกํ ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการประเมิ น การประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึ กษา และคณะกรรมการติด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
- วางแผนการดาเนินงานโดยจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภาระงานของคณะกรรมการ
แตํละคณะ
 ขัน้ ดาเนินการ
- กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 3
มาตรฐาน
- กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความสาเร็จ และจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยคานึงถึงนโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานของ
สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและภายในสถานศึกษาที่ผํานมา รวมทั้งข๎อเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก ข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาทุกด๎านในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับครูและ
นักเรียน จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการของผู๎ปกครองและชุมชนที่มี
ตํอสถานศึกษา
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีโดยจัดทาโครงการ/กิจกรรมให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและงานทั้ง 4 ฝ่ายตามภารกิจของสถานศึกษา และระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- จัดทาแผนงาน/โครงการสํงเสริมพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
และสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
- ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการอยํางตํอเนื่อง มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ได๎แกํ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย ประชุมครูเพื่อการปรับปรุง
แก๎ไขการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเดือนละครั้ง และประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
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-นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยคณะกรรมการนิเทศภายในภาคเรียนละ
3 ครั้ง
- ประเมินและพัฒนาหลักสูตรโดยครูผู๎สอนทุกคน เมื่อสิ้นปีการศึกษา
- ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยทาหน๎าที่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุ ดเดํน จุดที่ควรพัฒนาและจัดทารายงานประจาปีเผยแพรํแกํผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ครู ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี และ
สาธารณชน
 ขั้นนาไปสูํการปรับปรุงและพัฒนา
จากขั้นตอนกํอนหน๎า ซึ่งมีการนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปวิเคราะห์
จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเป็นข๎อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งเป็นข๎อมูลในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบตํอไป
 ขั้นประชาสัมพันธ์และการเผยแพรํตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ผู๎ที่เกี่ยวข๎องและสารธารชน
หลังจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จสิ้น จะมีการประชาสัมพันธ์กับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
นอกจากขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล๎ว มีการเผยแพรํ ทางวารสาร และชํองทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อีกทั้งยังเปิดชํองทางในการรับฟังข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะตําง ๆ เพื่อพัฒนา สํงเสริมคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตํอไป
โดยสถานศึกษามีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุํมเป้าหมาย มอบหมายงานให๎สอดคล๎องกับความถนัดของบุคลากร เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครู
และบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต๎องการของครู และสถานศึกษา และจัด
ให๎มีชุมชนทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการ
เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยการดาเนินงานนี้เป็นไปตามกระบวนการ
PDCA ซึ่งมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณอยํางรัดกุม เกี่ยวกับการดาเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ลงมือดาเนินงานตํางๆ ตามโครงการ และมีการ มีการนิเทศติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาแผนงานที่วางไว๎ให๎มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเผยแพรํประชาสัมพันธ์ขําวสารอยํางเป็นปัจจุบัน พร๎อมทั้งนาข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงในปี
การศึกษาตํอไป
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๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม มี การกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว๎อยํางชัดเจนสอดคล๎องกับ
สภาพปัญหา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น มีการดาเนินการที่ได๎มาซึ่งเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอยํางเป็น
ระบบ มีการปรับวิสัยทัศน์ ให๎มีความกระชับยิ่งขึ้น เทําทั นตํอการเปลี่ยนแปลง และงํายตํอการเข๎าถึงนาไปสูํการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี แล๎วเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อลงมติเห็นชอบ ทาให๎สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ด๎วย
รูปแบบบริหารงานแบบมีสํวนรํวม ด๎วยขั้นตอน APDC3R สถานศึกษามีความต๎องการที่จะพัฒนาตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา โดยได๎ทาการวิเคราะห์ โครงการในแผนงานให๎สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาแหํงชาติ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของสพฐ ยุทธศาสตร์ของต้นสังกัด สพม.๘ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐาน สมศ. ทั้งนี้ได้มีการร่วมกันประชุมและกาหนดยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให๎มี
ครอบคลุมและมีความสอดคล๎องกับ กลยุทธ์ตําง ๆ ที่กลําวมาข๎างต๎น บริหารจัดการ กากับติดตามการดาเนินงาน
อยํางตํอเนื่อง เป็นระบบ ตรวจสอบความถูกต๎อง และปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง ซึ่งมีผู๎บริหารที่มีความเป็น
ผู๎นา บริหารงานด๎วยความโปรํงใส มีการตรวจสอบ ประเมินความสมเหตุสมผลของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ การดาเนินโครงการตามแผนงาน มีการบริหารอัตรากาลังและทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ และ
พอเพียง มีระบบนิเทศภายในเพื่อนาข๎อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน บุคลากรที่
เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัด
การศึกษา และจากการบริหารจัดการในทุกภาคสํวน สถานศึกษาได๎เป็นแบบอยํางในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโครงการตามศาสตร์พระราชา โดยได๎รับความรํวมมือจากสโมสรโรตารีทํามํวง เข๎ารํวมศึกษาดูงาน
และแบํงปันอาชีพ อาสาสมัครสามธารณสุขประจาหมูํบ๎าน(อสม.)ในชุมชน บริเวณใกล๎เคียงกับสถานศึกษา เข๎ารํวม
กิจกรรมศึกษาดูงานเปิดร๎านค๎าอาชีพของนักเรียน เป็นผลผลิตจากการบริห ารจัดการพื้นที่ภายในโรงเรียนให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎ตามศาสตร์พระราชาให๎กับนักเรียนอยํางตํอเนื่องติดตํอกัน 2 ปีการศึกษา
นอกจากนี้ สถานศึกษาได๎บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด๎านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
และเป็นสถานศึกษาที่มีการมาศึกษาดูงานจากหนํวยงานอื่น ๆ เชํน สโมสรโรตารีทํามํวง อาสาสมัครสามธารณสุข
ประจาหมูํบ๎าน(อสม.)ในชุมชน อีกทั้งสํงเสริม สนับสนุน บุคลากร ให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให๎มี
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมาใช๎ในการพัฒนางานและพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน มีการจัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน บริเวณภายในโรงเรียน และบริเวณรอบ ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู๎ที่ใช๎
สถานที่ในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน มีการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช๎ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดตามประเด็นพิจารณาดังตํอไปนี้ เชํน มีการนา
หลักสูตรท๎องถิ่นอาชีพสูํการปฏิบัติ ซึ่งทาให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะในการทางานกลุํม การทาโครงงาน การแก๎ปัญหา
การใช๎ทักษะชีวิ ต จากกิจกรรมเปิดร๎านค๎า มีการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร๎อม แนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได๎เป็นอยํางดี โดยนักเรียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน จากสถานที่
จริง ทาให๎นักเรียนได๎รับทราบถึงปัญหา และมีการศึกษาหาความรู๎ เพื่อนามาใช๎แก๎ปัญหา หรือพัฒนา ให๎ดียิ่งขึ้น มี
การพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ทันสมัย มีกิจกรรม โครงการที่สํงเสริมศักยภาพของนักเรียนในด๎านการ
อําน มีการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อใช๎จํายในการทากิจกรรมอยํางเหมาะสม โปรํงใส และสอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการจัดหาสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีให๎
มีความครบถ๎วนทุกห๎องเรียน และมีการจัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อให๎นักเรียนได๎มีการพัฒนาตนเอง อยํางเหมาะสม
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อาทิ เชํน กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น๎องพี่ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมมอบของรางวัล กิจกรรมทางวิชาการ วัน
คริ ส ต์ มาส วัน ตรุ ษจี น ซึ่งนั กเรี ย นมีการเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางพร๎อมเพรียง และมีกิจกรรมที่สํ งเสริมนักเรียน
เกี่ยวกับการออม การหารายได๎ จากธนาคารขยะ การลดปริมาณขยะ ลดใช๎ถุงพลาสติก กิจกรรมทาถุงผ๎า กิจกรรม
ปลูกต๎นไม๎ กิจกรรมลดแก๎ว กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โดยมีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ขําวสารอยํางเป็นปัจจุบัน ในรูปแบบวารสาร และเว็บไซต์ รวมไปถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ ทางเว็บไซต์ พร๎อมทั้งนาข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงในปีการศึกษาตํอไป โดยมีรายละเอียดและรํองรอย
หลักฐานแยกตามประเด็นดังตํอไปนี้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็น
๒.1 การมี
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน

ผลการประเมิน
สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่กระชับและมีความเป็นไปได๎
และมีพันธกิจสอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการที่จะพัฒนาโรงเรียน
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น และ
สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ เป็นไปได๎ในการ
ปฏิบัติ ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
มีการกาหนดอัตลักษณ์คือเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่
ภายในโรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ และให๎นักเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํง
***สรุปร้อยละ เรียนรู๎ทุกระดับชั้น และในสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
100
นี้มีความจาเป็นอยํางมากที่ต๎องพึ่งตนเองให๎ได๎ สาหรับเอกลักษณ์ที่กลําววํา
ได้ระดับดี
นักเรียนมีความรู๎คูํคุณธรรมสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว๎
ขึ้นไป
ได๎ และจากผลการประเมินตนเองของครูทุกคน พบวํา ครูทุกคนมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม ซึ่งเป็นไป ได๎สอดคล๎องกับการบริหารและการจัดการตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว๎ในระดับดี
ตามค่าเป้าหมาย ขึ้นไป ซึ่งนอกจากมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อให๎ครู
นาไปขับเคลื่อนกิจกรรมตําง ๆ ให๎บรรลุผลแล๎ว นักเรียนยังมีการทํอง
ที่สถานศึกษา
กาหนด
วิสัยทัศน์โรงเรียนจากกิจกรรมหน๎าเสาธง ชํวงเช๎าทุกวัน นาทีมโดยสภา
นักเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให๎นักเรียนได๎ทราบถึงเป้าหมายของการพัฒนา
ตนเอง ไปสูํความสาเร็จที่ตั้งไว๎ตํอไป มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู๎ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องกับการนาวิสัยทัศน์ไปใช๎ในทางปฏิบัติตามที่สถานศึกษา
ดาเนินการ ซึ่งอยูํในระดับดีมาก มีคําเฉลี่ย 4.55 (คะแนนความพึงพอใจ
ระดับดีมาก มีคําอยูํระหวําง 4.50-5.00)

ร่องรอยหลักฐาน
-สรุปผลการประเมิน
ความคิดเห็นของครูที่มี
ตํอวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน
-สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู๎ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องกับการ
นาวิสัยทัศน์ไปใช๎
ในทางปฏิบัติตามที่
สถานศึกษาดาเนินการ
-ผลการประเมินการใช๎
แผนพัฒนาสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
-ผลการประเมิน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีการศึกษา
256๓
-ผลการประเมินความ
สอดคล๎องของโครงการ
กับแผนกลยุทธ์
โรงเรียนในแผนปฏิบัติ
การ
-ภาพกิจกรรม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ)
ประเด็น
๒.๒ มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา
***สรุปร้อยละ
100
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
ซึ่งเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
สถานศึ ก ษาได๎ รั บ รางวั ล รู ป แบบบริ ห ารงานแบบมี สํ ว นรํ ว ม ด๎ ว ย
ขั้นตอน APDC3R เป็นการบริหารรํวมกับการยึดหลักการทางาน มี
สํวนรํวม 5 รํวม คือ รํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมทา รํวมประเมิ น รํวม
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และผสานการท างานเป็ น ที ม โดยมี ที ม น า ที ม
สนับสนุน และทีมทา ซึ่งมีการนามาใช๎ในการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ภายใต๎เป้าหมายที่เน๎นให๎เกิดคุณภาพผู๎เรียน มีความรู๎
คูํคุณธรรม มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 มีงานทา มีอาชีพ ดัง
แผนภาพด๎านลํางนี้

การบริหารเชิงกลยุทธ์ด๎วยขั้นตอน APDC3R
A-Analyze การวิเคราะห์สภาพองค์กร
P-Plan การวางแผน
D-Do การดาเนินงาน
C-Check การตรวจสอบ
R-Refect การสะท๎อน
R-Re Design การออกแบบ
R-React การกระทาใหมํ

ร่องรอยหลักฐาน
1. สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู๎ที่
เกี่ยวข๎องในการบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
2. รายงานการประเมิน
ตนเองของครู ปีการศึกษา
2563
๓. รายงานการประชุมครู
๔. บันทึกการประชุมฝ่าย
บริหาร
๕. สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจผู๎ที่เข๎ารํวม
การบรรยายเผยแพรํผลงาน
ดีเดํนรางวัลทรงคุณคํา
(OBEC AWARDS) ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออ
อก รางวัลสถานศึกษายอด
เยี่ยมประเภทมัธยมขนาด
เล็ก ด๎านวิชาการ
6. ผลการประเมินโครงการ
ในแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2563
(อ๎างอิงภาคผนวกหน๎า88)
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ซึ่งมีการเผยแพรํเป็นแบบอยํางให๎กับโรงเรียนที่มีบริบทใกล๎เคี ยงกัน
จานวน 3 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ โรงเรียนห๎วย
กระเจาพิทยาคม และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สรุป ผลการประเมิน
ความพึ งพอใจผู๎ ที่เข๎ ารํ ว มการบรรยายเผยแพรํ ผ ลงานดีเดํน รางวั ล
ทรงคุณคํา(OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันอออก
รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมขนาดเล็ ก ด๎านวิช าการ
พบวํามีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.54 ซึ่งอยูํในระดับดีมาก (คะแนนความ
พึงพอใจระดับดีมาก มีคําอยูํระหวําง 4.50-5.00) โดยสถานศึกษาได๎
มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสํ ง ผลตํ อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรํวมมือ
ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีการนาข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอยํ า งตํ อเนื่ อ ง และเป็น แบบอยํ างได๎ และจากผลการประเมิ น
ตนเองของครูแตํละคนในประเด็นนี้ พบวํา ครู ทุกคนมีความพึงพอใจ
ในระดั บ ดีขึ้ น ไป โดยมีผ ลการด าเนิ นการ แผนคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล๎องกับการพัฒนาผู๎เรียนทุก
กลุํมเป้าหมาย โดยโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียน อยํางน๎อย
เดือนละ 3 ครั้ง ประชุมครูและบุคลากร อยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง
ประชุมผู๎ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ)
ประเด็น
2.3 ดาเนินงาน
พัฒนาวิชาการ
ที่เน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนรอบด๎าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
และทุก
กลุํมเป้าหมาย

ผลการประเมิน
จากการบริหารด๎วยขั้นตอน APDC3R ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก เป็นผลงานการบริหารทางด๎าน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ทางโรงเรียนได๎มีการดาเนินการมา
อยํางตํอเนื่องจากปีการศึกษากํอนหน๎า โดยมีการประเมินผลและ
นาผลที่ได๎จากการประเมินผู๎ที่เกี่ยวข๎องมาพัฒนาเพื่อบริหารจัดการ
ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎คูํคุณธรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเน๎น
การมีงานทา-มีอาชีพ โดยมีการจัดทาโครงการฝึกทักษะอาชีพมา
อยํางตํอเนื่อง 2 ปีการศึกษา มีการฝึกอาชีพนักเรียนตามความ
สนใจ โครงการสาเร็จตามตัวชี้วัดที่กาหนด นักเรียนทุกคนได๎รับ
***สรุปร้อยละ การฝึกทักษะอาชีพ เป็นแบบอยํางให๎กับ อาสาสมัครสาธารณสุข
100
หมูํบ๎าน(อสม.)หมูํ 7 บ๎านงิ้วราย และหมูํ 9 บ๎านห๎วยกรด และ
ได้ระดับดี
คณะสโมสรโรตารีทํามํวงที่มาศึกษาดูงาน ติดตามความก๎าวหน๎าใน
ขึ้นไป
การดาเนินการตามศาสตร์พระราชา
อยู่ในระดับ
จากการทางาน ทีมนา ทีมทา และทีมสนับสนุน ซึ่งมีการทางาน
ยอดเยี่ยมซึ่งสูง รํวมกัน สํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเข๎าแขํงขัน

ร่องรอยหลักฐาน
- ผลการประเมินหลักสูตร
แกนกลาง ฯ ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๑)
- ผลการประเมินหลักสูตร
ท๎องถิ่นอาชีพ โดยบูรณาการ
ไผํ
- สรุปผลการประเมินแผน
จัดการเรียนรู๎โดยฝ่าย
บริหารงานวิชาการ
- ผลการประเมินหลักสูตรของ
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
- ภาพกิจกรรมการ เรียนการ
สอน
- แฟ้มผลงานนักเรียน
- รายงานผลการประเมิน
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ประเด็น
กว่าค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
ทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ปี
การศึกษา 2563
สนับสนุนนักเรียนที่มีทักษะด๎านกีฬา ในการแขํงขันกีฬาระหวําง
สํวนกลางและสํวนภูมิภาค จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได๎รับรางวัลจานวน
3 รายการ ในการแขํงขันกีฬาเปตองนักเรียนเทิดพระเกียรติ 120
ปี สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ชิ ง ถ๎ ว ยพระราชทาน
สมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ได๎รับถ๎วยพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
และ สรุ ป ผลการประเมินตนเองของครูทุกทํานด๎านการบริห าร
จัดการทางด๎านวิชาการ พบวํา จานวนครู 17 คน ปฏิบัติอยูํใน
ระดับดีขึ้นไป(ปฏิบัติร๎อยละ 70 ขึ้นไป (อ๎างอิงเกณฑ์ภาคผนวก
หน๎า 83 ) คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยใช๎การบริหารจัดการแบบมี
สํวนรํวม มีกระบวนการวางแผน และตรวจสอบ ดาเนินการอยําง
เป็นระบบ สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา แตํละกลุํมสาระมี
การดาเนิ น การโครงการที่ส ะท๎อนถึ งการพัฒ นาผู๎ เรียนที่มีความ
หลากหลาย โครงการมีผลสาเร็จตามโครงการที่กาหนดไว๎ เชํน
การอบรมให๎ ความรู๎ แ กํ ครู แ ละนั กเรี ยน เพื่อ ความปลอดภั ย กั บ
นั ก เรี ย นและผู๎ ป กครอง นั ก เรี ย นทุ ก คนเข๎ า รํ ว มโครงการได๎ รั บ
ความรู๎ในการขับขี่ปลอดภัย เด็กรุํนใหมํมีใบขับขี่ จากขนสํงจังหวัด
กาญจนบุ รี สาขาพนมทวน บริ ษั ท โล๎ ว เฮงหมง และเจ๎ า หน๎ า ที่
ตารวจจราจร โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯได๎รับรางวัลเหรียญเงิน
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนดีเดํน ปีการศึกษา 2562
ซึ่งครูได๎มีการจัดกิจกรรม และพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎รอบ
ด๎านและได๎รับคัดเลือกเป็นครูต๎นแบบการจั ดการเรียนรู๎บูรณาการ
ทักษะชีวิต ระดับทอง ที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
แตํทั้งนี้เนื่ องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัส โควิด
19 จึงทาให๎โรงเรียนไมํสามารถจัด การเรียนรู๎ตามปกติได๎ โดยครู
ทุกคน สามารถปรับการเรียนรู๎ 5 รูปแบบ ซึ่งเป็นการพัฒนา
นักเรียนในชํวงดังกลําวได๎

ร่องรอยหลักฐาน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
- รายงานโครงการฝ่ายบริหาร
วิชาการ
-รายงานการจัดการเรียนรู๎ชํวง
หยุดเรียนด๎วยเหตุพิเศษ
-สรุปรายงานผลการแขํงขัน
กีฬาระหวํางสํวนกลางและ
สํวนภูมิภาค กีฬาเปตอง
-สรุปรายงานผลการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ปี
การศึกษา 2563
-ผลการประเมินโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2563(อ๎างอิง
ภาคผนวกหน๎า88)
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ)
ประเด็น
2.4 พัฒนาครู
และบุคลากรให๎
มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

ผลการประเมิน
โรงเรี ย นสํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก คนให๎ มี ค วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการ
พัฒนาให๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญ ครูจานวน 4 คน การจัดอบรมและเป็น
วิ ท ยากรให๎ กั บ โรงเรี ย นพนมทวนชนู ป ถั ม ภ์ เรื่ อ ง การพั ฒ นานวั ต กรรม
การศึกษา สูํกระบวนการจัดการเรียนรู๎ โรงเรียนทองผาภูมิ วิทยา โรงเรียน
***สรุป
ห๎วยกระเจาพิทยาคม และครูทุกคนเข๎ารํวมอบรมกับหนํวยงานต๎นสังกัดและ
ได้ระดับดี
หนํ ว ยงานตํ า งๆที่ จั ด ขึ้ น สํ งเสริม และสนับ สนุน บุ คลากรครูใ ห๎ เข๎ า รับ การ
ขึ้นไป
ประเมินวิทยฐานะ ชานาญการ และชานาญการพิเศษ และจากทีมสนับสนุน
ร้อยละ 94.49 ในด๎านพัฒนาครูและบุคลากร มีผลการพัฒนางาน PLC ทาให๎ครูทุกกลุํม
อยู่ในระดับ
สาระการเรียนรู๎มีนวัตกรรมที่เกิดจาก PLC ที่หลากหลาย สามารถนาไป
ยอดเยี่ยม
แก๎ปัญหาที่พบได๎ครอบคลุม เกิดประสิทธิภาพ และมีแนวทางที่หลากหลาย
ซึ่งเป็นไปตาม ในการนานวัตกรรมไปปรับใช๎ รวมถึง พัฒนาในปีการศึกษาตํอไป ซึ่งมีความ
ค่าเป้าหมายที่ พึงพอใจอยูํในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 (คะแนนความพึงพอใจระดับดี มี
สถานศึกษา
คําอยูํระหวําง 3.50-4.49) นอกจากนี้มีผลการประเมินดังนี้
กาหนด
1. ผลการรายงานสรุปการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรของโรงเรียน
พนมทวนพิทยาคมฯ พบวําการเข๎ารํวมประชุม /อบรม/สัมมนา ไมํน๎อยกวําปี
ละ 12 ชั่วโมง คิดเป็นร๎อยละ 100
2.รายงานผลการดาเนินโครงการศึกษาดูง าน งานพัฒนาบุคลากร ประจาปี
การศึกษา 2563 ซึ่งศึกษาดูงานที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม คิดเป็นร๎อยละ
89.29
3. ผลการรายงานการสํงเอกสาร และรํองรอยหลักฐานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูทั้ง 8 กลุํมสาระ โดยต๎อง
เข๎ารํวมไมํน๎อยกวํา 50 ชั่วโมง/ปี คิดเป็นร๎อยละ 83
4. ผลการประเมินการนิเทศการสอนจานวน 3 ครั้ง/ภาคเรียน โดยคณะครูมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎พัฒนาการทางานรํวมกัน คิดเป็นร๎อยละ 100
5. สรุปผลรายงานการประชุมครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎ และระดับชั้นอยําง
น๎อยปีละ 10 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 100
ซึ่งจากข๎อมูลข๎างต๎นพบวํา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมให๎
เข๎ารับการพัฒนาตนเอง คิดเป็นร๎อยละ 94.65 (ใช๎ข๎อมูลในข๎อที่ 1 และ 2)
และครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ ผู๎ประสาน และครูในระดับชั้นมี
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และพัฒนาการทางานรํวมกันอยํางน๎อยปี
ละ 10 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 94.33 (ใช๎ข๎อมูลในข๎อที่ 3 - 5)
ซึ่งครู ได๎รั บการพัฒ นาและได๎รับคัดเลื อกเป็นครูต๎นแบบการจัดการเรียนรู๎
บูรณาการทักษะชีวิต ระดับทอง ที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในระดับเขต

ร่องรอยหลักฐาน
- สรุปผลการรายงาน
การเข๎ารํวมประชุม/
อบรม/สัมมนา ของครู
และบุคลากร
- รายงานผลการ
ดาเนินโครงการศึกษาดู
งาน งานพัฒนา
บุคลากร ปีการศึกษา
2563
- ผลการสรุปการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ
รวมกลุํมชุมชนทาง
วิชาชีพ (PLC)
ปีการศึกษา 2563
- ผลการรายงานการ
นิเทศการสอน ปี
การศึกษา 2563
-สรุปผลรายงานการ
ประชุมครูในกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ และ
ระดับชั้น
-ผลการรายงานการ
ประเมินตนเองของครู
ประจาปีการศึกษา
2563
-ผลงานครู/เกียรติบัตร
การอบรมออนไลน์
-สรุปผลการประเมิน
การขอเลื่อนวิทยฐานะ
-เกียรติบัตรรางวัลครู
ดีเดํน
-เกียรติบัตรรางวัลครู
ต๎นแบบ ระดับทอง
-ผลการประเมินความ
พึงพอใจโครงการ
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ประเด็น

ผลการประเมิน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี (เดิม มัธยมศึกษา เขต 8)

ร่องรอยหลักฐาน
พัฒนาบุคลากร
โรงเรียนพนมทวน
พิทยาคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ)
ประเด็น
๒.5 จัด
สภาพแวดล๎อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อ
ตํอการจัดการ
เรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ
***สรุป
นักเรียนร้อยละ
97.14
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
สถานศึกษาได๎จัดจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพดังรายละเอียดตํอไปนี้
- สภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายในห๎องเรียน มีการจัดสรรงบประมาณใน
การสนับสนุนการตกแตํงห๎องเรียนในแตํละห๎อง จัดหาสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ที่ใช๎สาหรับการจัด การเรียนรู๎ครบทุกห๎องเรียน ห๎องเรียนมีความพร๎อมจาก
การติดตั้งสื่อและอุปกรณ์ที่ เอื้ออานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎
- สภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายนอกห๎องเรียน ปรับภูมิทัศน์ด๎านหน๎า
อาคาร 2 อาคาร 3 บริเวณหน๎าโรงเรียน ทาสีรั้วโรงเรียน พัฒนาแหลํงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล ปรับภูมิทัศน์ด๎านข๎างหอประชุม แหลํง
เรี ย นรู๎ ส วนไผํ อี ก ทั้ง ยั ง ได๎ รั บ การสนั บสนุ น จากสโมสรโรตารี ม ณีก าญจน์
บริจาคเครื่องทาน้าดื่ม และดาเนินการติ ดตั้งพร๎อมสาหรับการใช๎งานให๎กับ
นักเรียนอยํางทั่วถึง นักเรียนมีน้าดื่มที่สะอาดทุกอาคารเรียน
-ความปลอดภัย มีการ ซํอมแซม บารุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าให๎มีการใช๎งานได๎
อยํางเต็มศักยภาพทั่วโรงเรียน
- สนั บ สนุ น กิ จ กรรมโรงเรี ย นปลอดขยะ สํ ง โรงเรี ย นเข๎ า สมั ค รโครงการ
โรงเรี ย นปลอดขยะ พัฒ นาโรงเรี ยนให๎ มี ความสะอาด มีอ าคารเรีย นและ
ห๎องน้า ที่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดอยูํในระดับ
ยอดเยี่ยม
ซึ่ ง สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู๎ ที่ มี สํ ว นเกี่ ย วข๎ อ ง ครู และ
นักเรียน พบวําสถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้ อตํอ
การจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ ผลการประเมินอยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ
97.14

ร่องรอยหลักฐาน
-ผลการประเมิน
โครงการอาคารสถานที่
ในแผนปฏิบัติการ
การศึกษา 2563
-ผลการประเมินความ
พึงพอใจเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่
โรงเรียนพนมทวน
พิทยาคมฯ ปีการศึกษา
256๓
- ผลการรายงานการ
ประเมินตนเองของ
ครูผู๎สอนทุกคน
ประจาปีการศึกษา
256๓
-สรุปผลการรายงาน
กิจกรรมจิตอาสา
-สรุปผลการรายงาน
กิจกรรมโรงเรียนปลอด
ขยะ
-สรุปผลการรายงาน
กิจกรรมสภานักเรียน
- ภาพกิจกรรม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
ร่องรอยหลักฐาน
๒.6 จัดระบบ โรงเรียนมีระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพื่อใช๎ในการ - ผลการประเมินการ
เทคโนโลยี
บริหารจัดการ และจัดการเรียนรู๎อยํางเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน มีโครงการ ดาเนินงานโครงการ
สารสนเทศเพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศ มีการติดตั้งและซํอมแซมระบบกล๎ องวงจรปิดทั่ว พัฒนาระบบ
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ประเด็น
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู๎

ผลการประเมิน
บริ เ วณโรงเรี ย น มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต บริ ก ารให๎ ฟ รี กั บ ครู แ ละ
นักเรียน เพื่อใช๎ในการจัด การเรียนรู๎ นอกจากนี้ยังได๎รับการสนับสนุนจาก
หนํ ว ยงานภายนอกคื อ สโมสรโรตารี ทํ า มํ ว งและโรตารี ม ณี ก าญจน์ มอบ
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ทีวี เพื่อใช๎เป็นสื่ออุปกรณ์ การเรียนรู๎ โดยมีผลการ
ประเมินดังตํอไปนี้
***สรุปร้อยละ - ผลการประเมิ น ห๎ อ งเรี ย นที่ มี เ ครื่ อ งฉายโปรเจคเตอร์ ห รื อ โทรทั ศ น์ มี
100
ห๎องเรียนที่มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ ทุกห๎องอยูํในระดับดีมาก
ได้ระดับดี
พร๎อมใช๎งาน และสามารถใช๎งานได๎ดีมาก
ขึ้นไป
- โรงเรียนมีระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตให๎ครู ทุกคนและนักเรียนทุกคนได๎ใช๎
อยู่ในระดับ
บริการอยํางทั่วถึง โดยติดตัวกระจายสัญญาณครบทุกอาคาร รวมทั้งบริเวณ
ยอดเยี่ยม ซึ่ง ที่นักเรียนพักผํอนด๎วย
เป็นไปตามค่า - ครูทุกคนใช๎เทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยจากการประเมินความพึง
เป้าหมายที่
พอใจพบวํามีความพึงพอใจอยูํในระดับดี
สถานศึกษา
- นักเรียนทุกคนใช๎เทคโนโลยีในการทางานหรือการนาเสนองาน โดยจากการ
กาหนด
ประเมินความพึงพอใจพบวํามีความพึงพอใจอยูํในระดับดี
- ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ทุกคน ใช๎อุปกรณ์การสอนทาง
วิทยาศาสตร์กับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งมีผลการประเมินการใช๎
งานสื่อการสอนอยูํในระดับดี
- ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการด๎านจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนั บ สนุ นการบริห ารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ โ ดยครู
พบวํา ครูทุกคนอยูํในระดับดีขึ้นไป นั่นคือมีการปฏิบัติร๎อยละ 70 ขึ้นไป
(ระดับคุณภาพดีขึ้นไป อ๎างอิงเกณฑ์ภาคผนวกหน๎า 83)
-ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช๎สื่ อของครู ประเมินโดย นักเรียน
ผู๎ปกครอง พบวํา มีความพึงพอใจในระดับดี เฉลี่ยคิดเป็น 4.33 (คะแนน
ความพึงพอใจระดับดีมาก มีคําอยูํระหวําง 3.50-4.49)
โรงเรียนมีระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพื่อใช๎ในการ
บริ ห ารจั ด การ สํ ง ผลให๎ ค รู มี สื่ อ และอุ ป กรณ์ ก ารจั ด การเรี ย นรู๎ เ พิ่ ม ขึ้ น
สอดคล๎องกับการจัด การเรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21 และการจัด การเรียนรู๎
ออนไลน์ หรือแม๎แตํการประชุมทางไกลของครูและบุคลากรเพื่อทาชี้แจงทา
ความเข๎าใจในประเด็นตําง ๆ

ร่องรอยหลักฐาน
สารสนเทศ
- ผลการประเมิน
ห๎องเรียนที่มีเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์หรือ
โทรทัศน์
- ผลการประเมิน
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- ผลการประเมิน
โครงการซํอมบารุง
คอมพิวเตอร์
- ผลการประเมิน
โครงการ ICT
- รายงานผลสรุปข๎อมูล
การใช๎ระบบเครือขําย
อินเทอร์เน็ตของครู
และนักเรียน
- ผลการประเมินการ
ใช๎สื่อการสอน
- ผลงานการนาเสนอ
งานหรือการทางาน
ของนักเรียนโดยใช๎
เทคโนโลยี
-สรุปผลการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู๎
- สรุปรายงานผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ฯ
-ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช๎สื่อ
ของครู โดย นักเรียน
ผู๎ปกครอง
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การอยํ า งเป็ น ระบบ โดยบริ ห ารงานตามหลั ก การมี สํ ว นรํ ว ม ด๎ ว ยขั้ น ตอน
APDC3R เสริมสร๎างการทางานแบบมีสํวนรํวม ผํานทีมนา ทีมทา และทีมสนับสนุน ทาให๎การทางานเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอยํางที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา บุคลากรได๎รับการสํงเสริมพัฒนาทักษะความรู๎
และวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง เพื่อนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในการพัฒนางานและการจัดการเรียนรู๎ นอกจากนี้ยังให๎ผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หนํวยงานตํางๆ ผู๎ปกครอง ครู นักเรียน และภาคีเครือขําย
เครือขํายผู๎ปกครอง เข๎ามามีสํวนรํวมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจนนาไปใช๎ได๎ในทางปฏิบัติ
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให๎สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา
สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช๎ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการศึกษาของสถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับ
เป้ าหมายตามแผนอยํ างตํอเนื่ องเพื่อน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานจัดการศึกษาให๎ มี
ประสิทธิภาพตํอไป
จุดที่ควรพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
- เสริมพัฒนาบุคลากร ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ในการจัดการเรียนรู๎ การใช๎สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในศตวรรษที่ 21 พร๎อมสูํสังคมได๎อยํางเต็มศักยภาพ
- พัฒนาห๎องเรียนตําง ๆ ให๎เป็นแหลํงศึกษาค๎นคว๎าหาข๎อมูลได๎รวดเร็ว เอื้อตํอการสืบค๎นของนักเรียน
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ของครู โดยใช๎สื่อนวัตกรรมในการแก๎ปัญหา การจัดการเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่อง
- พัฒนาแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงให๎มีกิจกรรมที่ให๎ความรู๎ ฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอยํางยั่งยืน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นได๎ ว างแผนด าเนิ น การสํ ง เสริ ม ให๎ ค รู จัด การเรี ยนการสอนที่ เ น๎ นผู๎ เ รี ยนเป็น ส าคัญ โดยการ
ดาเนินงานใช๎กระบวนการที่หลากหลาย มีโครงการ/กิจกรรม อยํางหลากหลาย จัดอบรมให๎ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ
การเรี ยน การสอน เชํน หลั กสู ตร การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาสร๎างนวัตกรรม การสนับสนุนในการเป็น
วิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และการสร๎างนวัตกรรม การเผยแพรํตํอสาธารณชน รวมไปถึงการทัศนศึกษาดู
งาน เพื่อนาความรู๎และประสบการณ์ตรง มาปรับใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการ
เรีย นรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสู ตรสถานศึกษา และหลักสูตรบูรณาการท๎องถิ่นอาชีพ โรงเรียนมอบหมายโดยให๎ครู
ดาเนินการกับนั กเรี ยนได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผู๎เรียนได๎แสดงออกอยํางเหมาะสมกับวัย
นาเสนอผลงานหลายชํองทาง ใช๎สื่อและเทคโนโลยีได๎เหมาะสม ใช๎แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายเพื่อเอื้อตํอการเรียนรู๎
เป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนแสดงหาความรู๎ด๎วยตนเอง สํงเสริมให๎ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพื่อให๎นักเรียน
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เรียนอยํางมีความสุขโดยเน๎นย้าให๎มีการบันทึกภาพ หรือวิดีโอการสอน อยํางน๎อยคนละ 2 ครั้งตํอภาคเรียน เพื่อ
นิเทศตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ สํงเสริมให๎ครูใช๎เครื่องมือในการวัด
และประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎ มีความหลากหลาย ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนและ
นาผลมาพัฒนาผู๎เรียน เพื่อเป็นการกากับ ติดตามสารสนเทศในการประเมินผลอยํางเป็นระบบ
2. ผลการพัฒนา
ผู๎ เรี ย นได๎มีการปฏิบั ติกิจ กรรมการเรียนรู๎เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัว ชี้วัดของหลั กสู ตร
สถานศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได๎จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการดาเนินชีวิตได๎ โดยมีการวิเคราะห์ถึงทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และการบูรณาการตําง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู๎ทุกคนรวมไปถึงนวัตกรรมที่เผยแพรํผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยําง
มีความสุข สนุกสนานผํานการเรียนรู๎แบบ Active Learning ครูใช๎สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู๎เพิ่มขึ้น ครูมีการใช๎
สื่อออนไลน์ ในการนาเข๎าสูํบทเรียน การตรวจสอบความรู๎ความเข๎าใจ การทบทวนบทเรียน หรือเพื่อ พัฒนาการ
เรียนรู๎ ด๎วยเว็บไซต์ kahoot Google Form ในการเรียนรู๎ชํวงหยุดเรียนด๎วยเหตุพิเศษ เนื่องด๎วยสถานการณ์การ
แพรํระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และได๎มีการอัดคลิปวิดีโอเผยแพรํลงในชํอง Youtube และเป็นชํองทางในการ
ให๎ข๎อเสนอแนะ และสํ งเสริมแนวทางการพัฒ นาและการจั ดการเรียนรู๎ และได๎สํงเสริมครูจนได๎รับรางวัล ครู
ต๎นแบบการจัดการเรียนรู๎บูรณาการทักษะชีวิต ระดับทอง อันดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช๎เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียนเพื่อ
นาไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์รวมทั้งให๎ข๎อมูล
ป้อนกลับเพื่อนาไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาจัดการเรียนรู๎ด๎วยการทากิจกรรมนาเสนอและแลกเปลี่ยน (Show
and Share) นวัตกรรมทีไ่ ด๎มาจากกระบวนการ PLC ซึ่งมีรายละเอียดในผลการพัฒนาแตํละประเด็นดังตํอไปนี้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็น
3.1 จัดการ
เรียนรู๎ผําน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
และสามารถ
นาไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตได๎
***สรุป
ครูร้อยละ
100
ได้ระดับดี

ผลการประเมิน
ครูสามารถจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
สร๎างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎
ในชีวิตได๎ อยูํในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้
- ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู๎เน๎นกระบวนการคิด และให๎
ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
โดยใช๎วิธีการวัดและประเมินผลผู๎เรียนตามสภาพจริง โดยครู
ทุกคน ใช๎กระบวนการ PLC มาวิเคราะห์ สร๎างแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ โดยมีการใช๎เทคนิค POP กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย IWT กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
การเรียนรู๎ที่เน๎นสมรรถนะของPISA กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรม AIO และ PWCAFE
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ โดยมีการเผยแพรํทาง

ร่องรอยหลักฐาน
- ผลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
- รายงานการดาเนินงานกิจกรรม
โครงงาน
- ผลการประเมินชิ้นงานของนักเรียน
- ผลการรายงานโครงการฝึกทักษะ
อาชีพเพื่อการมีงานทาตามศาสตร์
พระราชา
- ผลการรายงานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(PLC) ของครู
- รายงานสรุปผลการผลิตสื่อการ
เรียนรู๎ของครู
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ประเด็น
ขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
เว็บไซต์ กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหมํ กลุํม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม
โครงงานบูรณาการ กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู๎
- ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning
เชํน กระบวนการกลุํม การเรียนรู๎แบบรํวมมือ เทคนิค จิ๊กซอว์
TGT STAD
- ครูทุกคนจัดการเรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจริง ในโครงการฝึกฝน
ทักษะอาชีพตามศาสตร์พระราชา และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ โดยเป็นวิทยากรประจากลุํม
ในการฝึกอาชีพ
- ผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ ด๎านการจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ จากการประเมิน
ตนเองของครู พบวํา ครูทุกคน มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป
จากการที่ครูทุกคนได๎มีการจัดการเรียนรู๎ที่เป็นไปตามคํา
เป้าหมาย ยังมีการเผยแพรํ กระบวนการจัดการเรียนรู๎
เผยแพรํโดยการเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับ
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ โรงเรียนห๎วยกระเจาพิทยาคม
และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จานวน 4 ทําน ดังตํอไปนี้
- ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย ด๎านวิชาการ
- ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ด๎านวิชาการ
- ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ด๎านบริหารจัดการ
- ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู๎
ผลงานครูจานวน 1 ทํานได๎รับคัดเลือกเผยแพรํ แบํงปันบน
เว็บไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี และ
www.inskru.com เรื่อง กิจกรรม PWCAFE กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ

ร่องรอยหลักฐาน
- ผลการรายงานสรุปจานวนนักเรียนที่
เข๎ารํวมโครงการฝึกทักษะอาชีพตา
ศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2563
- รายงานสรุปผลการประเมินตนเอง
ของครูผู๎สอนทุกคน ประจาปี
การศึกษา 2563
--ผลงานครู ผู๎ ส อน สามารถเข๎ า ถึ ง
ผลงานได๎ที่
https://bit.ly/2PvS90z หรือสแกน
QR code ด๎านลําง

และสามารถเข๎ า ถึ ง วิ ดี โ อน าเสนอ
นวัตกรรมได๎ที่
https://bit.ly/2PeU9uh หรือสแกน
QR code ด๎านลําง
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ(ต่อ)
ประเด็น
3.2 ใช๎สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และแหลํง
เรียนรู๎ที่เอื้อตํอ
การเรียนรู๎
***สรุปครู
ร้อยละ 100
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
ครูทุกคนใช๎สื่อ และเทคโนโลยีที่ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ เชํน
สื่อนาเสนองาน PowerPoint, Facebook, Youtube,
Google Form, Google Docs, Kahoot คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน โทรทัศน์และ
อื่นๆ เข๎ามาชํวยในการสืบค๎นข๎อมูล การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ออนไลน์ และใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่เป็นเทคโนโลยีเป็นสํวน
ใหญํ และมีการใช๎แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายเอื้อตํอการเรียนรู๎
เชํน ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สวนไผํศึกษา นาพาสูํ
นวัตกรรม และผลการประเมินตนเองของครูผู๎สอนทุกคน
ประจาปีการศึกษา 2563 พบวํา ครูทุกคนมีระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป(ระดับดีเยี่ยมจานวน 14 คน ปฏิบัติได๎ร๎อยละ 60 ขึ้น
ไป และระดับดี จานวน 3 คน ได๎ร๎อยละ40 -49.99 อ๎างอิง
ภาคผนวกหน๎า...... ) ทั้งนี้ ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู๎
ออนไลน์ โดยได๎นาเอาเทคโนโลยี เชํน คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน โทรทัศน์และอื่น ๆ เข๎ามาชํวยใน
การสืบค๎นข๎อมูล การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชํวงหยุดเรียน
ด๎วยเหตุพิเศษ เนื่องด๎วยสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อ
ไวรัส โควิด 19 และใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่เป็นเทคโนโลยีเป็น
สํวนใหญํ รวมไปถึงการสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎ที่
หลากหลายเอื้อตํอการเรียนรู๎
ซึ่ ง จะเห็ น ได๎ จ ากผลการจั ด การเรี ย นรู๎ อ อนไลน์ ด๎ ว ย
กระบวนการ PWCAFE
กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎
ภาษาตํางประเทศ อันเป็นที่ประจักษ์ในวงกว๎างมากกวํา 1,0
๐๐ คน เพื่อสํงตํอห๎องเรียนที่ทาให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางมี
ความสุข ชุมชนแหํงการเรียนรู๎วิชาชีพ PLC (Professional
Learning Community) ระดับประเทศ และมีการใช๎แอป
พลิเคชัน TikTok ในการสร๎างคลิปเกี่ยวกับภาษาจีน เพื่อฝึก
ทั ก ษะการใช๎ ภ าษาให๎ นํ า สนใจและตรงกั บ ความชอบของ
นักเรียน ควบคูํไปกับการเรียนรู๎ใช๎สื่ออยํางมีประโยชน์
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ทุกคน ใช๎แหลํงเรียนรู๎สํวน
ไผํศึกษา นาพาสูํนวัตกรรม โดยนักเรียนสร๎างโครงงานบูรณา
การไผํ สร๎างนวัตกรรมจากไผํ นอกจากนี้ ใช๎ Kahoot ในการ
ดึงดูดนักเรียนเพื่อสร๎างความสนใจในการเรียน ทาให๎การเรียน
สนุกสนานตื่นเต๎น โดยใช๎เลํนเพื่อทบทวนความรู๎
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สร๎างสื่อนาเสนองานด๎วย

ร่องรอยหลักฐาน
- สรุปข๎อมูลของห๎องเรียนที่มีเครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์
- รายงานผลการดาเนินโครงการ
พัฒนา ICT
- รายงานผลการดาเนินโครงการซํอม
บารุงคอมพิวเตอร์
- สรุปผลการใช๎สื่อการเรียนรู๎ของครู
ทุกคน
- ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎กลุํมทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎
- ผลการประเมินงานการนาเสนองาน
หรือการทางานของนักเรียนโดยใช๎
เครื่องมือด๎านเทคโนโลยีตําง ๆ ได๎แกํ
Google Form, Google
Classroom, Google Slides,
Google Meet, Google Docs, Email ของนักเรียนทุกคน
- รายงานการใช๎งานระบบเทคโนโลยี
ของโรงเรียน
- สรุปผลการประเมินการใช๎แผนการ
จัดการเรียนรู๎
- ภาพการใช๎สื่อการสอนในห๎องเรียน
- สรุปรายงานผลงาน/ชิ้นงานของ
นักเรียนจากการจัดการเรียนรู๎ของครู
แตํละกลุํมสาระ
-สรุปผลการรายงานการจัดการเรียนรู๎
ชํวงหยุดเรียนด๎วยเหตุพิเศษ โควิด 19
ของครูผู๎สอนทุกคน
-ผลงานครู ผู๎ ส อน สามารถเข๎ า ถึ ง
ผลงานได๎ที่
https://bit.ly/2PvS90z หรือสแกน
QR code ด๎านลําง
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ประเด็น

ผลการประเมิน
โปรแกรมนาเสนองาน PowerPoint และใช๎ Kahoot
Guizziz เป็นต๎น
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ใช๎วีดีโอในการ
สาธิต การปฏิบัติที่ถูกต๎องเกี่ยวกับรํางกายและการเคลื่อนไหว
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี สร๎าง
ห๎องเรียนบน Google Classroom เพื่อเป็นสื่อในการจัดการ
เรียนรู๎ รวมไปถึง Google Form สาหรับเก็บข๎อมูลตําง ๆ
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะใช๎สื่อวิดีโอ ในการจัดการเรียนรู๎
แอปพลิเคชันไลน์
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใช๎
คลิปวิดีโอ จาก Youtube ในการจัดการเรียนรู๎ สื่อโปรแกรม
แผนที่โลก Google map เป็นต๎น
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ทุกคนใช๎ สื่อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช๎ในการทดลอง การเรียนรู๎ และใช๎ชํองทาง
ออนไลน์ในการติดตํอสื่อสารนักเรียน เป็นต๎น

ร่องรอยหลักฐาน
และสามารถเข๎ า ถึ ง วิ ดี โ อน าเสนอ
นวัตกรรมได๎ที่
https://bit.ly/2PeU9uh หรือสแกน
QR code ด๎านลําง

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ(ต่อ)
ประเด็น
3.3 มีการ
บริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิง
บวก
***สรุป
ครูร้อยละ
๑๐๐
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
ครูผู๎สอนทุกคน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการเสริมแรงทางบวก
มีการใช๎เกม ใช๎เทคโนโลยีซึ่งนักเรียนชอบ และเรียนรู๎อยํางสนุกสนาน
ครูผู๎สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอยํางเป็นระบบ โดยเน๎นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎
สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข ผลการประเมินอยูํในระดับ ยอดเยี่ยม
โดยการสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ เชํน นักเรียน
ชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด แล๎วนาข๎อมูลมาสรุปและวิเคราะห์
ผล รายงานผลพบวํา นักเรียนชอบเรียน และสนใจเรียนมากขึ้น อีก
ทั้งยังมีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนรู๎ของครูทุกกลุํมสาระวิชา
อยูํในระดับมาก พร๎อมทั้งให๎ข๎อคิดเห็นถึงการจัดการเรียนรู๎ที่มีการ
นาไปประยุกต์ใช๎กับชีวิตจริงได๎เป็นอยํางดี เทําทันเหตุการณ์ และ
สังคมในปัจจุบัน อีกทั้งครูยังมีการปรับการเรียนรู๎โดยใช๎ชํองทาง
ออนไลน์ได๎อยํางสนุกสนาน ไมํนําเบื่อ แม๎เรียนออนไลน์ มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียนมากขึ้น

ร่องรอยหลักฐาน
1. ผลการสัมภาษณ์นัก
นักเรียนและครู
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู๎
2. ผลการจัดการ
เรียนรู๎หลังการจัดการ
เรียนรู๎ และเอกสารตําง
ๆ เชํนผลงานของ
ผู๎เรียน/
แฟ้มสะสมงานสื่อการ
เรียนรู๎และแหลํงเรียนรู๎
ฯลฯ
3. ผลการรายงานการ
จัดการเรียนรู๎ของครู
ทุกคน
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- ครูมแี ผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีกระบวนการ/วิธี/เทคนิคในการ
เสริมแรง ผลจากการจัดการเรียนรู๎ และเอกสารใบงาน ใบความรู๎ ใน
รายวิชาแนะแนว และทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
- ผลงานของผู๎เรียน/แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียนรู๎และแหลํงเรียนรู๎
ฯลฯ
- ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เชํน มีป้าย
นิเทศให๎ความรู๎ การจัดมุมความรู๎ การตกแตํง ห๎องเรียนเชิง
สร๎างสรรค์
- มี ก ารสร๎ า งนวั ต กรรมจาก PLC
ของกลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎
ภาษาตํางประเทศ กิจกรรม AIO ซึ่งA เป็นการสร๎างทัศนคติที่ดีตํอ
การเรียนภาษา I การตอบแบบรวดเร็ว O การใช๎คาถามปลายเปิด
- กิจกรรมวันไหว๎ครูนักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นผํานทางข๎อความ
หลายชํองทาง เชํน ทางเฟสบุ๏ค ทางแชทสํวนตัว มีการแสดงออกถึง
ความรักและเคารพในตัวครู ที่ตั้งใจอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ดีงาม มีการ
แสดงความรู๎ สึ กผํานบทความทั้งร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง ขับเสภา
การเขียนเรียงความถึงคุณครูในดวงใจ
- การดู แ ลนั ก เรี ย นของครู ที่ ป รึ ก ษา ซึ่ ง มี กิ จ กรรมเสริ ม สร๎ า ง
ความสัมพันธ์ระหวํางนักเรียนและครู อาทิเชํน การจับรางวัลภายใน
ชั้น เรี ย นเนื่ องในโอกาสวันขึ้นปีใหมํ การดูแลชํว ยเหลื อในการทา
กิจกรรมเปิดร๎านค๎าในแตํละห๎องเรียน การสํงเสริมด๎านการเรียนด๎วย
การมอบรางวั ล ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่เ รี ย นดี อ ยํ า งตํ อเนื่ อ ง การดู แ ล
ชํวยเหลือนักเรียนเพิ่มหารายได๎พิเศษเป็นทุนการศึกษา รวมไปถึง
การมอบทุนการศึกษาให๎กับนักเรียนเนื่องในโอกาสพิเศษ เชํนวันจบ
การศึกษา น๎องสํงพี่ เป็นต๎น

๔. สรุปผลการดาเนิน
กิจกรรมวันไหว๎ครู
๕. สรุปผลการจัด
กิจกรรมน๎องสํงพี่
๖. สรุปผลการ
ดาเนินงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน
๗. ผลการรายงานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน
ชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของครู
8. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู๎ของครู

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
๓.4 ตรวจสอบและ ครูร๎อยละ 97.93 มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ
ประเมินผู๎เรียนอยําง และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับนาผลมาพัฒนาผู๎เรียนมีเครื่องมือวัดและวิธีการ
เป็นระบบ และนา ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู๎ อยูํในระดับดีขึ้นขึ้น
ผลมาพัฒนาผู๎เรียน ไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด โดยการนิเทศติดตามจากการเรียนรู๎
และการประเมินตนเอง จากรายงานการประเมินตนเองของครูผู๎สอนทุก
***สรุป
คนมีการประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเพื่อให๎
ร้อยละ 97.93
นักเรียนนาไปพัฒนาปรับปรุงตนเองอยํางสม่าเสมอ รายละเอียดดังนี้
ได้ระดับดี
- ครูทุกคนมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จากการได๎รับการนิเทศการ
ขึน้ ไป
สอนจากหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎และผู๎อานวยการสถานศึกษา ภาค

ร่องรอยหลักฐาน
- ผลการสํงแผนการ
จัดการเรียนรู๎ของครูใน
โรงเรียน
- ผลการสํงวิจัยในชั้น
เรียนของครูในโรงเรียน
- ผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของครู
ในโรงเรียน

56

ซึ่งเป็นไปตามค่า
เรียนละ 3 ครั้ง โดยพบวํา ครูทุกคนมีเครื่องมือในการประเมินผู๎เรียน
เป้าหมายที่
คือ แบบสั งเกตพฤติกรรมตํ างๆ เชํน แบบสั งเกตพฤติ กรรมการรํว ม
สถานศึกษากาหนด กิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบคาถาม แบบสัง เกตพฤติกรรม
กลุํม แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบประเมินทักษะตํางๆ เชํน
แบบประเมิ น ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอํ า น การเขี ย น และ แบบ
ประเมินสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน เป็นต๎น
- ครูทุกคนได๎มีการนาผลจากการประเมินผู๎เรียนมาพัฒนาผู๎เรียนโดย
การทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสํงเสริม เพื่อแก๎ปัญหา และเพื่อพัฒนาผู๎เรียน
อยํางเป็นระบบ เชํน จาการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนในรายวิชา
ภาษาจีนพบวํานักเรียนร๎อยละ 70 มีปัญหาเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์
ครูผู๎สอนจึงได๎แก๎ไขปัญหาโดยการทาวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการผันเสียงวรรณยุกต์สัทอัก ษรภาษาจีนโดยใช๎แบบฝึกเสริม
ทักษะ จาการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พบวํานักเรียนยังจาคาศัพท์ไมํได๎ ครูผู๎สอนจึงได๎แก๎ไขปัญหาโดยการทา
วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเรื่ อ ง การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ค วามรู๎ ค วามจ าค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษโดยใช๎ชุดคาศัพท์คล๎องจอง จากสถานการณ์ การระบาด
ของโรคโควิด – 19 ครูผู๎สอนรายวิชาภาษาไทยจึงได๎ ทาวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การใช๎วิธีการสอน R3C เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ(ต่อ)
ประเด็น
3.5 มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และให๎
ข๎อมูลสะท๎อน
กลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง
การจัดการ
เรียนรู๎
***สรุป
ครูร้อยละ
91.92
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

ผลการประเมิน
ครูร๎อยละ 91.92 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นรู๎ แ ละมี ก ารนิ เ ทศในชั้ น เรี ย น เพื่ อ ให๎ ค รู ไ ด๎
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ พัฒนาเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความต๎องการในวิชาชีพ โดย
สังเกตจาก
1. การสอบถาม
- สอบถามครูเกี่ยวกับความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และ
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ PLC Show and Share
2. การตรวจเอกสาร หลักฐานรํองรอยการปฏิบัติงานหรือข๎อมูลเชิงประจักษ์
- บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาชีพของครู
3. แบบสรุปรายงานการนิเทศการสอน
- เลํมนิเทศของกลุํมสาระการเรียนรู๎
จากการแลกเปลี่ ย นทาให๎ ได๎นวัตกรรมใหมํๆขึ้นมาเพื่ อเพื่อพัฒ นาและ

ร่องรอยหลักฐาน
1. สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจครู
เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ
2. รายงานผลการ
บันทึกการสํงเอกสาร
หลักฐาน และรํองรอย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ทางวิชาชีพของครู
(Log book)
3. ผลการประเมินการ
นิเทศการสอนของครู
ในโรงเรียน
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ประเด็น
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู๎ดังนี้
- แนวทางสํงเสริมการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนด๎วย
กิจกรรม AIO ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
- กิจกรรมที่สอดคล๎องกับสมรรถนะของ PISA ของกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์
- เทคนิคการจัดการเรียนรู๎ POP (พ็อพโคโคะขุ) ของกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย
- แนวทางการสํงเสริมการพัฒนาทักษะการทางานเชิงนวัตกรรมของนักเรียน
(Innovative Working Skill) IWSของกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
- การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยกระบวนการ PWCAFE ของครูตะวัน
แสงทอง
และจากการที่โรงเรียนสํงเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให๎มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สํงผลให๎ครูได๎รับรางวัลตํางๆและเป็นวิทยากรใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ โรงเรียนห๎วยกระเจา
พิทยาคม และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ในประเด็นตํอไปนี้
- ครู ผู๎ ส อนยอดเยี่ ย ม ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต๎ น กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎
ภาษาไทย ด๎านวิชาการ
- ครู ผู๎ ส อนยอดเยี่ ย ม ระดั บมั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย กลุํ มสาระการเรี ยนรู๎
ภาษาตํางประเทศ ด๎านวิชาการ
- ครู ผู๎ ส อนยอดเยี่ ย ม ระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนต๎ น กิ จ กรรมเพื่อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ ด๎านบริหารจัดการ
- ครู ผู๎ ส อนยอดเยี่ ย ม ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต๎ น กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎
ภาษาตํางประเทศ ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ร่องรอยหลักฐาน
4. รายงานการ
ประเมินตนเองของครู
ในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
ครูมีความรู๎ ความสามารถในการเรียนจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนประสบความสาเร็จ มีความตั้งใจ มุํงมั่นใน
การพัฒนาการสอน พัฒนาตนเองอยํางสม่าเสมอ และมีการรวมกลุํมชุมชนทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง โดยมีการ
เผยแพรํ ผ ลงานซึ่ ง เป็ น แบบอยํ า งที่ ดีใ ห๎ กั บ บุ ค ลกรทางการศึ กษา ยั ง สถานศึ ก ษาอื่ น ๆ ได๎ ไมํ วํา จะเป็ น การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ วิ ท ยากรให๎ กั บ สถานศึ ก ษาที่ มี บ ริ บ ทใกล๎ เ คี ย งกั น และชํ อ งทางออนไลน์ โดยใช๎ ค วามรู๎
ความสามารถใช๎สื่อ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและผู๎เรียน มีนวัตกรรมมาใช๎ในการแก๎ปัญหาและพัฒนาผู๎เรียน
ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีมาปรับใช๎ในการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
19 เพื่อพัฒนาความรู๎ ความสามารถของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
จุดที่ควรพัฒนา
-
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
5. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
6. โครงการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน
7. โครงการพัฒนาการใช๎สื่อ เทคโนโลยี สูํห๎องเรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์
8. โครงการนิเทศติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนรู๎ของครู
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน พนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
..................................................................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอยํางมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
3) มีความสามารในการสร๎างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย(ได๎ระดับ๒ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์(ได๎ระดับ๒ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์(ได๎ระดับ๒ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ได๎ระดับ๒ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ (ได๎ระดับ๒.5ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาฯ (ได๎ระดับ๒.5ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (ได๎ระดับ๒.5ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ได๎ระดับ๒.5ขึน้ ไป)
6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ

ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม

๖2
๖2
๖2
๖2
๗7
๘7
๘2
๘2

ผู๎เรียนร๎อยละ 91.59
ได๎ระดับดีขึ้นไป
88.61
ผู๎เรียนร๎อยละ ๘9.30
ได๎ระดับดีขึ้นไป
ผู๎เรียนร๎อยละ 91.25
ได๎ระดับดีขึ้นไป
ผู๎เรียนร๎อยละ ๙0.๑6
ได๎ระดับดีขึ้นไป
ผู๎เรียนร๎อยละ 85.73
ได๎ระดับดีขึ้นไป
เฉลี่ยร๎อยละ 80.95
87.33
73.42
81.24
81.61
84.42
87.12
72.62
79.84
ร๎อยละ 97.12
ได๎ระดับดีขึ้นไป
94.57
ผู๎เรียนร๎อยละ 98.21
ได๎ระดับดีขึ้นไป
ผู๎เรียนร๎อยละ 93.92
ได๎ระดับดีขึ้นไป
ผู๎เรียนร๎อยละ 99.32
ได๎ระดับดีขึ้นไป
ผู๎เรียนร๎อยละ 86.82
ได๎ระดับดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ที่ได้จาก
การประเมิน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู๎
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู๎เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู๎
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ผลการประเมิน
๙8.62
ร๎อยละ 100
ปฏิบัติอยูํในระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 100
ปฏิบัติอยูํในระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 100
ปฏิบัติอยูํในระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 94.49
ปฏิบัติอยูํในระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 97.14
ปฏิบัติอยูํในระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 100
ปฏิบัติอยูํในระดับดีขึ้นไป
๙๗.97
ร๎อยละ 100
ปฏิบัติอยูํในระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ ๑๐๐
ปฏิบัติอยูํในระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ ๑๐๐
ปฏิบัติอยูํในระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 97.93
ปฏิบัติอยูํในระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 91.92
ปฏิบัติอยูํในระดับดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ที่ได้จาก
การประเมิน
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
................................................................................
โดยที่มีประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกัน คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎
ใช๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
กาหนดให๎ส ถานศึกษาต๎องดาเนิน การกาหนดมาตรฐานและคําเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อให๎ บุ คลากรและผู๎ เกี่ ย วข๎อ งใช๎เ ป็ น กรอบดาเนินงานวางแผนการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
เพื่อให๎การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สวํางเคลิ้มสุคนธ
สิทธิ์อุปถัมภ์ ” มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกาหนดคําเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นางพัชรี จิรจีรังชัย)
ผู๎อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
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การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
3) มีความสามารในการสร๎างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
- กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
- กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ

ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม

๖2
๖2
๖2
๖2
๗7
๘7
๘2
๘2

ดีเลิศ
ผู้เรียนร้อยละ ๘๔
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๘๔
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๗๔
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๗๔
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ ๗๑
ได๎ระดับ ๒ ขึ้นไป
ได๎ระดับ ๒ ขึ้นไป
ได๎ระดับ ๒ ขึ้นไป
ได๎ระดับ ๒ ขึ้นไป
ได๎ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป
ได๎ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป
ได๎ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป
ได๎ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป
ร๎อยละ 90
ได๎ระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
ผู๎เรียนร๎อยละ ๘4
ได๎ระดับดีขึ้นไป
ผู๎เรียนร๎อยละ ๘4
ได๎ระดับดีขึ้นไป
ผู๎เรียนร๎อยละ ๘4
ได๎ระดับดีขึ้นไป
ผู๎เรียนร๎อยละ ๘4
ได๎ระดับดีขึ้นไป
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๙๔

ได้ระดับดีขึ้นไป
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ร้อยละ ๙๔

ได้ระดับดีขึ้นไป
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ร้อยละ ๙๔

ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๔

ได้ระดับดีขึ้นไป
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู๎
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช๎
ในชีวิตได๎
3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู๎
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ร้อยละ ๙๔

ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๔

ได้ระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๘๕
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๕
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๕
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๕
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๕
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ
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ประกาศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
............................................................................................................................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 ได๎กาหนดให๎สถานศึกษา มีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขึ้น และได๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต๎องดาเนินการอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช๎เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อให๎ ร ะบบการประกั น คุ ณภาพภายในของโรงเรี ยนพนมทวนพิท ยาคม “สวํ า งเคลิ้ ม สุ ค นธสิ ท ธิ์
อุปถัมภ์” เป็นไปอยํางถูกต๎องตามขั้นตอนและวิธีการ นาไปสูํการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ดังนี้
1. นางวันทอง จันทร์วีระชัย
2. นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว
3 นางสุรินทร์ ภักดิ์วิไลเกียรติ
4. นางวรัญยา ปิยะพันธ์
5. นายมาโนช คงนะ
๖. นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธุ์
๗. นางสาวสุกัลยา อุบลรัตน์
เลขานุการ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู๎อานวยการโรงเรียน
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานงบประมาณฯ
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎างานประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ

มีหน้าที่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4

(นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว)
ผู๎อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
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ที่ ศธ. 04292.17/47

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
๒๖๐ หมูํ ๗ ตาบลรางหวาย
อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
๗๑๑๗๐
12 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563
เรียน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
สิ่งที่สํงมาด๎วย รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563

จานวน 1 ฉบับ

ด๎วยโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สวํางเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” จังหวัดกาญจนบุรี ได๎จัดทา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 เรียบร๎อยแล๎ว ซึ่งเป็นการดาเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ความแจ๎งแล๎ว
นั้น
ในการนี้โรงเรียนใครํขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
จานวน 3 ทําน ได๎แกํ ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ นางสาวจิราภา ศรีนวล ศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ และ นางหงส์หยก ปลาตะเพียนทอง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยการประเมินแบบ Online และพร๎อมหนังสือนี้
โรงเรียนได๎จัดสํงไฟล์ (File) รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 มาพร๎อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว)
ผู๎อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
โทร. 034-571396 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน พนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา 2561-2563
..................................................................................................
ผลการประเมิน
ร้อยละผู้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2561
2562
2563
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอําน
การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ
2) มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอยํางมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก๎ปัญหา
3) มีความสามารในการสร๎าง
นวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย(ได๎ระดับ๒ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์(ได๎ระดับ๒ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์(ได๎ระดับ๒ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ได๎ระดับ๒ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ (ได๎ระดับ๒.5ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาฯ (ได๎ระดับ๒.5ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (ได๎ระดับ๒.5ขึ้นไป)
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ได๎ระดับ๒.5ขึ้นไป)

6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและคํานิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเป็นไทย

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน
ปี2562-2563

89.88

91.97

91.59

-0.38

88.19

89.29

88.61

-0.68

๘0.69

๘๔.๗๘

๘9.30

+4.55

97.14

91.48

91.25

-0.23

81.81

๙๖.๑๔

๙0.๑6

-5.98

89.29

86.43

85.73

-.070

85.01

80.95

-4.06

87.98
80.31
84.77
80.16
86.77
87.80
85.42
86.87

87.33
73.42
81.24
81.61
84.42
87.12
72.62
79.84

91.92

97.12

+5.2

95.99

94.57

-1.42

92.35

96.40

98.21

+1.81

89.07

92.71

83.55

96.67

93.92

+1.21
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3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรํางกายและ
ลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และจัดการ
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎น
คุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให๎มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู๎
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก
๓.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียน
อยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู๎เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละผู้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2561
2562
2563

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน
ปี2562-2563

91

98.42

99.32

+0.90

88.21

96.44

86.82

-9.62

90.74

๙3.61

๙8.62

+5.01

๙2

95

100

+5.00

๙0.50

95

100

+5.00

๙0.18

94.70

100

+5.30

91.08

92.07

94.49

+2.42

๙0.65

92.14

97.14

+5.00

๙0

92.77

100

+7.23

89.74

97.80

๙๗.97

+0.17
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97.76

100

+2.24

9๐

100

๑๐๐

+0

92.50

100

๑๐๐

+0

88.80

97.37

97.93

+0.56
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎
ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู๎
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
สถานศึกษา

ผลการประเมิน
ร้อยละผู้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2561
2562
2563
94.40

94.88

91.92

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน
ปี2562-2563

-2.96
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เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
2. มาตรฐานการตัดสินแตํละระดับ กาหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพื่อให๎
สอดคล๎องกับการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1-2
• ระดับยอดเยี่ยม
ร๎อยละ 90 ขึ้นไป
• ระดับดีเลิศ
ร๎อยละ 80.00 – 89.99
• ระดับดี
ร๎อยละ 70.00 – 79.99
• ระดับปานกลาง
ร๎อยละ 60.00 – 69.99
• ระดับกาลังพัฒนา
น๎อยกวําร๎อยละ 60.00
มาตรฐานที่ 3
• ระดับยอดเยี่ยม
ร๎อยละ 60 ขึ้นไป
• ระดับดีเลิศ
ร๎อยละ 50.00 – 59.99
• ระดับดี
ร๎อยละ 40.00 – 49.99
• ระดับปานกลาง
ร๎อยละ 30.00 – 39.99
• ระดับกาลังพัฒนา
น๎อยกวําร๎อยละ 30.00
รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ผลการเรียนรู๎ที่เป็นคุ ณภาพของผู๎เรียนทั้งด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด๎วยความสามารถใน
การอําน การเขีย น การสื่ อสาร การคิดคานวณ การคิดประเภทตํางๆ การสร๎างนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํ อ
วิชาชีพ และด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ความภูมิใจในท๎องถิ่น และ
ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรํางกาย และ จิต
สังคม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ผู๎เรียนมีทักษะในการ
อําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแตํละ ระดับชั้น
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น
และแก๎ปัญหา ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใครํครวญไตรํตรอง พิจารณาอยํางรอบคอบ โดย
ใช๎ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล
3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ผู๎เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู๎ได๎ทั้งด๎วย
ตัวเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู๎ และ ประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
4) ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู๎เรียนมีความสามารถในใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด๎านการ เรียนรู๎ การสื่อสาร การทางาน
อยํางสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม

77

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู๎เรียนบรรลุและมีความก๎าวหน๎าในการ
เรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด๎านความรู๎ ความ เข๎าใจ ทักษะ กระบวนการตํางๆ รวมทั้งมี
ความก๎าวหน๎าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ
6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรือ งานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ผู๎เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม เคารพในกฎกติ ก า มี คํ า นิ ย มและจิ ต ส านึ ก ตามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดโดยไมํ ขั ด กั บ กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของ
ความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
3) ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ผู๎เรียนยอมรับและอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
4) มีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม ผู๎เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละ ชํวงวัยสามารถอยูํรํวมกับคนอื่นอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่นไมํมีความ
ขัดแย๎งกับผู๎อื่น

การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผู้เรียน
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ต่ากวํา เป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ากวําเป้าหมายที่ สถานศึกษากาหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีต่ากวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคมต่ากวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
1.1 ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผู้เรียน
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ เป็นไป ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ สถานศึกษากาหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
1.1 ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผู้เรียน
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ สถานศึกษากาหนด
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหาได๎
 ผู๎เรียนมีความรู๎ และทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง ได๎อยํางเหมาะสม
ปลอดภัย
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ประเด็นพิจารณา
 ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกวํา เป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวําเป้าหมายที่ สถานศึกษากาหนด
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก๎ปญ
ั หาได๎
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด๎านการ
เรียนรู๎ การสื่อสาร การทางาน
 ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นทีส่ ูงขึ้น และการทางานหรืองาน
อาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีสูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกวํา เป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวําเป้าหมายที่ สถานศึกษากาหนด
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก๎ปญ
ั หาได๎
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก๎ปญ
ั หาได๎
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม มีการนาไปใช๎และเผยแพรํ
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา ตนเอง และสังคมในด๎านการ
เรียนรู๎ การสื่อสาร การทางาน อยํางสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม
 ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นทีส่ ูงขึ้น และการทางานหรืองาน
อาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีสูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็น แบบอยํางได๎
 ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสวํ นรํวมในการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย ผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
 ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคมสูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ อยํางชัดเจน สามารถดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุก กลุํมเป้าหมาย จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให๎มี ความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู๎ รวมทั้งจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ไว๎อยํางชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความ ต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น
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วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต๎นสังกัด รวมทั้งทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุ ณภาพ
ของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบทั้งในสํวนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยําง
ตํอเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีร ะบบ
การนิเทศภายใน การนาข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนา บุคลากรและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ทุก ฝ่ายมีสํวนรํวมการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเป้าหมาย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด๎านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตร ที่ เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย
หมายรวมถึงการจัด การ เรียนการสอนของกลุํมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุํมที่เรียนรํวมด๎วย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ สถานศึกษาสํงเสริม สนับสนุน
พัฒนาครู บุคลากร ให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให๎มีชุมชน การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มาใช๎ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทาง สังคม ที่เอื้อตํอ
การจัดการเรียนรู๎ และมีความปลอดภัย
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช๎ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู๎ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ประเด็นพิจารณา
 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดไมํชัดเจน
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตํไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน เป็นไปได๎ใน
การปฏิบัติ
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สํงผลตํอคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล๎องกับ
บริบทของ สถานศึกษา เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน สํงผลตํอคุณภาพ
ตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ ทุกกลุํมเป้าหมาย
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ประเด็นพิจารณา
 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยําง
มีคุณภาพ
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู๎
 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล๎อง
กับบริบทของ สถานศึกษา ความต๎องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแหํงชาติ เป็นไปได๎ในการ ปฏิบัติ
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
สํงผลตํอ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
รํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย
 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ ทุกกลุํมเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต๎องการของครู และสถานศึกษา
 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ และ มีความปลอดภัย
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู๎ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล๎อง
กับบริบทของ สถานศึกษา ความต๎องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแหํงชาติ เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
สํงผลตํอ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
รํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย มีการนาข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอยําง ตํอเนื่อง และเป็นแบบอยํางได๎
 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ ทุกกลุํมเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอยํางได๎
 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต๎องการของครู และสถานศึกษา และจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนางาน
 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู๎ที่ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร๎าง
โอกาส ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร๎าง ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนาผล มาพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งรํวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และนาผลที่ได๎มาให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการ
เรียนรู๎
3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการ
ดาเนินชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได๎จริง มี รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เฉพาะสาหรับผู๎ที่มีความจาเป็น
และต๎องการความชํวยเหลือพิเศษ ผู๎เรียนได๎รับ การ ฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น
สรุปองค์ความรู๎ นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีการใช๎สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการ เรียนรู๎ โดยสร๎าง
โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู๎สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการ
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ สามารถ
เรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือ
และ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพื่อนา ไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์รวมทั้งให๎ข๎อมูลป้อนกลับ
เพื่อนา ไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
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การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
 จัดการเรียนรู๎ที่ไมํเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง
 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่ไมํเอื้อตํอการเรียนรู๎
 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางไมํเป็นระบบ
 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎
ในการดาเนินชีวิต
 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎
ในการดาเนินชีวิต
 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ เรียนรู๎
 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได๎จริง และ สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ที่เอื้อตํอการ เรียนรู๎
 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือ
และวิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียน และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ และเรียนรู๎
รํวมกันอยํางมี ความสุข มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระหวํางครู
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได๎จริง และ สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎และมีการเผยแพรํ ใช๎สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎ โดยสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ ด๎วยตนเอง
 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือ
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และวิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัด การ
เรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียน และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ และเรียนรู๎
รํวมกันอยํางมี ความสุข
 มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระหวํางครูและผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง การจัดการเรียนรู๎ ครู และผู๎เกี่ยวข๎องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู๎

4. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ให๎ตัดสินจากผลการประเมิน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ โดย
นาผลการประเมินรายมาตรฐานเหลํานั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพื่อตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาตาม
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปลานกลาง ระดับกาลังพัฒนา
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) (ร้อยละ 80.00 – (ร้อยละ 70.00 – (ร้อยละ 60.00 – (น้อยกว่าร้อยละ
89.99)
79.99)
69.99)
60.00)
1 .คุณภาพของผู๎เรียน อยูํ
ใน ระดับยอดเยีย่ ม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู๎เรียนอยูํในระดับยอด
เยี่ยม
- ผู๎เรียนมีความสามารถ
ในการอําน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคานวณ
สูงกวําเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
- ผูเ๎ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกวํา
เป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
- ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์คิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
โดยใช๎เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแก๎ปัญหาได๎
- ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ คิดอยําง
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

1. คุณภาพของผู๎เรียน อยูํ
ใน ระดับดีเลิศ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ ผู๎เรียน อยูํใน
ระดับดีเลิศ
- ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การ อําน การเขียน การ
สื่อสาร และการ คิด
คานวณ สูงกวําเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
- ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกวํา
เป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
- ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ คิดอยําง
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
โดยใช๎เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแก๎ปัญหาได๎
- ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การ สร๎างนวัตกรรม
- ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การใช๎ เทคโนโลยี

1. คุณภาพของผู๎เรียน อยูํ
ใน ระดับดี 1.1
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู๎เรียนอยูํในระดับดี
- ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การ อําน การเขียน การ
สื่อสาร และการ คิด
คานวณ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ สถานศึกษา
กาหนด
- ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นไป ตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
- ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ คิดอยําง
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก๎ปัญหาได๎
- ผู๎เรียนมีความรู๎ และ
ทักษะ พื้นฐานในการสร๎าง
นวัตกรรม
- ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การใช๎ เทคโนโลยี

1.คุณภาพของผู๎เรียน อยูํ

1.คุณภาพของผู๎เรียน อยูํ
ใน ระดับปานกลาง
ใน ระดับกาลังพัฒนา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู๎เรียน อยูํใน วิชาการของ ผู๎เรียน อยูํใน
ระดับปานกลาง
ระดับกาลังพัฒนา
- ผู๎เรียนมีความสามารถ
- ผู๎เรียนมีความสามารถ
ในการ อําน การเขียน การ ในการ อําน การเขียน การ
สื่อสาร และการ คิด
สือ่ สาร และการ คิด
คานวณ เป็นไปตาม
คานวณ ต่ากวําเป้าหมายที่
เป้าหมายที่ สถานศึกษา
สถานศึกษากาหนด
กาหนด
- ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์
- ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตาม
ทางการเรียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาต่า
หลักสูตรสถานศึกษา
กวํา เป้าหมายที่
เป็นไป ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษากาหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึง
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ ผู๎เรียน
ประสงค์ของ ผู๎เรียน
- ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและ
- ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและ คํานิยม ที่ดีต่ากวํา
คํานิยม ที่ดีเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษา
เป้าหมายที่ สถานศึกษา
กาหนด
กาหนด
- ผู๎เรียนมีสุขภาวะทาง
รํางกาย และจิตสังคม
เป็นไปตามเป้าหมายที่
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ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) (ร้อยละ 80.00 –
89.99)
โดยใช๎เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และแก๎ปัญหาได๎
- ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การ สร๎างนวัตกรรม มีการ
นาไปใช๎และ เผยแพรํ
ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การใช๎ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ สื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคม ในด๎านการเรียนรู๎
การสื่อสาร การ ทางาน
อยํางสร๎างสรรค์ และมี
คุณธรรม
- ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร๎อมที่จะศึกษาตํอ ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางาน หรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู๎เรียนอยูํใน
ระดับยอดเยีย่ ม
- ผูเ๎ รียนมีคุณลักษณะและ
คํานิยม ที่ดีสูงกวําเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา กาหนดเป็น
แบบอยํางได๎
- ผู๎เรียนมีความภูมิใจใน
ท๎องถิ่น เห็นคุณคําของ
ความเป็นไทย มีสํวน รํวม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
- ผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกัน
บนความแตกตํางและ
หลากหลาย
- ผู๎เรียนมีสุขภาวะทาง
รํางกาย และจิตสังคมสูง
กวําเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
2.กระบวนการบริหารและ
การจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
- มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน สอดคล๎อง
กับบริบทของสถานศึกษา
ความต๎องการชุมชน

สารสนเทศและการ สื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคม ในด๎านการเรียนรู๎
การสื่อสาร การ ทางาน
- ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร๎อมที่จะศึกษาตํอ ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางาน หรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ ผู๎เรียน
- ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและ
คํานิยม ที่ดีสูงกวําเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา กาหนด

ระดับดี
(ร้อยละ 70.00 –
79.99)
สารสนเทศและการ สื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองได๎อยําง
เหมาะสม ปลอดภัย
- ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํอ
งานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ ผู๎เรียน
- ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและ
คํานิยม ที่ดีเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ สถานศึกษา
กาหนด

ระดับปลานกลาง
(ร้อยละ 60.00 –
69.99)

ระดับกาลังพัฒนา
(น้อยกว่าร้อยละ
60.00)

สถานศึกษากาหนด

2.กระบวนการบริหารและ 2.กระบวนการบริหารและ 2.กระบวนการบริหาร

2.กระบวนการบริหาร

การจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี
เลิศ
- มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจนสอดคล๎อง
กับบริบทของสถานศึกษา
ความต๎องการชุมชน

และการจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ
กาลังพัฒนา
- เป้าหมายวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจสถานศึกษากาหนด
ไมํชัดเจน
- มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ของสถานศึกษา

การจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ใน ระดับดี
- เป้าหมายวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน สอดคล๎อง
กับบริบทของสถานศึกษา
เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ
- มีระบบบริหารจัดการ

และการจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง
- เป้าหมายวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน เป็นไปได๎ใน
การปฏิบัติ
- มีระบบบริหารจัดการ
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ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) (ร้อยละ 80.00 –
89.99)
นโยบาย รัฐบาล แผนการ
ศึกษาแหํงชาติ เป็นไปได๎ใน
การปฏิบัติ ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลง
- มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
สํงผลตํอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความ
รํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุก
ฝ่าย
- มีการนาข๎อมูลมาใช๎ใน
การปรับปรุง พัฒนางาน
อยํางตํอเนื่อง และเป็น
แบบอยํางได๎
- ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนรอบด๎านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุํมเป้าหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริงและเป็น
แบบอยํางได๎
- พัฒนาครูและบุคลากรให๎
มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความ
ต๎องการของครูและ
สถานศึกษาและจัดให๎มี
ชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน
- จัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอื้อ
ตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย
- จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา

นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแหํงชาติเป็นไปได๎ใน
การปฏิบัติ
- มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
สํงผลตํอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความ
รํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุก
ฝ่าย
- ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน๎น คุณภาพ
ผู๎เรียนรอบด๎านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุํมเป้าหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง
- พัฒนาครูและบุคลากรให๎
มี ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตาม ความ
ต๎องการของครู และ
สถานศึกษา
- จัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอื้อ
ตํอการจัดการ เรียนรู๎อยําง
มีคุณภาพ และ มีความ
ปลอดภัย
- จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู๎ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา

ระดับดี
(ร้อยละ 70.00 –
79.99)
คุณภาพ ของสถานศึกษาที่
ชัดเจน สํงผลตํอ คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
- ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน๎น คุณภาพ
ผู๎เรียนรอบด๎านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุํมเป้าหมาย
- พัฒนาครูและบุคลากรให๎
มีความ เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
- จัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอื้อ
ตํอการจัดการ เรียนรู๎อยําง
มีคุณภาพ
- จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู๎

ระดับปลานกลาง
(ร้อยละ 60.00 –
69.99)

ระดับกาลังพัฒนา
(น้อยกว่าร้อยละ
60.00)

คุณภาพ ของสถานศึกษาที่ แตํไมสํงผลตํอ คุณภาพ
สํงผลตํอคุณภาพ ตาม
ตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของ
ของสถานศึกษา
สถานศึกษา

86

ระดับยอดเยี่ยม
(ปฏิบัติร้อยละ 60
ขึ้นไปของเวลา
เรียนทั้งหมด)

ระดับดีเลิศ
(ปฏิบัติร้อยละ
50.00 – 59.99
ของเวลาเรียน
ทั้งหมด)

ระดับดี
(ปฏิบัติร้อยละ
40.00 – 49.99
ของเวลาเรียน
ทั้งหมด)

3.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
- จัดการเรียนรู๎ผําน
กระบวนการ คิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ ตัวชีว้ ัดของ
หลักสูตร สถานศึกษามี
แผนการจัดการ เรียนรู๎ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรม
ได๎จริงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช๎ ในชีวิตได๎
- มีนวัตกรรมในการ
จัดการ เรียนรู๎และมีการ
เผยแพรํใช๎สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลํง
เรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
โดย สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียน
ได๎แสวงหา ความรู๎ ด๎วย
ตนเอง
- ตรวจสอบและประเมิน
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือ
และวิธกี ารวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู๎ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํ
ผู๎เรียน และนาผลมาพัฒนา
ผู๎เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิง บวก เด็กรักทีจ่ ะ
เรียนรู๎และเรียนรู๎ รํวมกัน
อยํางมีความสุข
- มีชมุ ชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพระหวํางครูและ
ผู๎เกี่ยวข๎อง เพือ่ พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ เรียนรู๎
ครู และผู๎เกี่ยวข๎องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎
ข๎อมูล สะท๎อนกลับเพื่อ
พัฒนาและ ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎

3.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ดี
เลิศ
- จัดการเรียนรู๎ผําน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษามีแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่สามารถนา
ไปจัดกิจกรรมได๎จริงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช๎
ในชีวิตได๎
- ใช๎สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลํง
เรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
- ตรวจสอบและประเมิน
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบมี
ขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือ
และวิธกี ารวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ
แกํผู๎เรียน และนาผลมา
พัฒนาผู๎เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิง บวก เด็กรักทีจ่ ะ
เรียนรู๎และเรียนรู๎ รํวมกัน
อยํางมีความสุข
- มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทาง วิชาชีพระหวํางครูเพื่อ
พัฒนาและ ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎

3.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ดี
- จัดการเรียนรู๎ผําน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถนา
ไป ประยุกต์ใช๎ในการ
ดาเนินชีวิต
- ใช๎สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลํง
เรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
ตรวจสอบและประเมิน
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและ
นาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎
ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพือ่
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎

ระดับปลานกลาง ระดับกาลังพัฒนา
(ปฏิบัติร้อยละ
(ปฏิบัติน้อยกว่า
30.00 – 39.99 ร้อยละ 30.00ของ
ของเวลาเรียน
เวลาเรียนทั้งหมด)
ทั้งหมด)
3.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ใน
ระดับปานกลาง
- จัดการเรียนรู๎ผําน
กระบวนการ คิดและ
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ ตัวชีว้ ัดของ
หลักสูตร สถานศึกษา และ
สามารถนาไป ประยุกต์ใช๎
ในการดาเนินชีวิต
- ใช๎สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลํง
เรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
ตรวจสอบและประเมิน
ผู๎เรียน อยํางเป็นระบบ
และนาผลมา พัฒนาผู๎เรียน

3.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ อยู่ในระดับ
กาลังพัฒนา
- จัดการเรียนรู๎ที่ไมํเปิด
โอกาสให๎ ผู๎เรียนได๎ใช๎
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง
- ใช๎สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ แหลํง
เรียนรู๎ที่ไมํเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ ตรวจสอบและ
ประเมินผู๎เรียน อยํางไมํ
เป็นระบบ
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ผลการประเมินโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563
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กลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรม มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนาศาสตร์
พระราชา และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการหลักของ
กลยุทธ์ระดับโครงการ
โรงเรียน
(กิจกรรม)
โครงการสํงเสริม
1. โครงการโรงเรียนวิธีพุทธ
คุณธรรมจริยธรรม
2. โครงการเทิดทูลสถาบัน
และคุณลักษณะอันพึง
พระมหากษัตริย์
ประสงค์
3. โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ประวัติศาสตร์
4. โครงการแขํงขันกีฬาภายใน
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
5. โครงการพัฒนากีฬาสูํความเป็น
เลิศ
6. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตาม
แนวพระราชดาริ
7. งานสํงเสริมคุณธรรมและวินัย
นักเรียน
8. โครงการกิจกรรมนักเรียน
9. โครงการสภานักเรียน
โครงการหลักของ
โรงเรียน
โครงการสํงเสริมคุณลักษณะ
ตามศตวรรษที่ 21 บน
พื้นฐานความเป็นไทย น๎อมนา
ศาสตร์พระราชา และดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

๑.๑ ร๎อยละของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมที่พึงประสงค์
๑.๒ ร๎อยละของนักเรียนมี
คํานิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ
๑.๓ ร๎อยละของนักเรียนมี
จิตสานึกในความเป็นไทย
รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

๑.๑ ร๎อยละ ๙๕ ของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่
พึงประสงค์
๑.๒ ร๎อยละ ๘๕ ของนักเรียนมี
คํานิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ
๑.๓ ร๎อยละ ๘๐ ของนักเรียนมี
จิตสานึกในความเป็นไทย รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

กลยุทธ์ระดับโครงการ
ตัวชี้วัด
(กิจกรรม)
โครงการปลูกไผํตงสืบแล๎ง
๑. ผู๎เรียนเป็นผู๎มี
โครงการสํงเสริมทักษะอาชีพเพื่อ
คุณธรรม
การมีงานทาตามศาสตร์พระราชา
จริยธรรม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหมํตาม
คุณลักษณะอัน
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พึงประสงค์
พอเพียง
๒. ผู๎เรียนเป็นผู๎มี
โครงการโรงเรียนธนาคาร
ภาวะผู๎นา มี
โครงการสหกรณ์โรงเรียนพนม
คุณลักษณะตาม
ทวนพิทยาคม
ศตวรรษที่ ๒๑
โครงการจิตอาสา “ทาความดี
และดาเนินชีวิต
ด๎วยหัวใจ”
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลการดาเนินงาน
๑. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียน มี
ภาวะผู๎นา มีจิตสาธารณะ
๒. ร๎อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่นา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และแหล่งเรียนรู้สู่สากล

โครงการหลักของ
โรงเรียน
โครงการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
คุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แหลํงเรียนรู๎สูํสากล

กลยุทธ์ระดับโครงการ
ตัวชี้วัด
(กิจกรรม)
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
๑. เพื่อจัดหลักสูตร
กลุํมสาระกาเรียนรู๎
กระบวนการเรียนรู๎
2. โครงการวันตรุษจีน
และกิจกรรมพัฒนา
3. โครงการวันภาษาไทย
คุณภาพผู๎เรียนอยําง
4. โครงการพัฒนาสํงเสริมนิสัย
รอบด๎าน
รักการอําน
๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
5. โครงการศึกษาประเพณีและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
วัฒนธรรมชาวตํางชาติ
เรียนมีคุณภาพตาม
6. งานแนะแนว
มาตรฐาน
7. โครงการปัจฉิมนิเทศ
๓. สถานศึกษาพัฒนา
นักเรียน
ม. 3, 6
บรรยากาศ
8. โครงการสํงเสริมศักยภาพ
สภาพแวดล๎อมใน
นักเรียนเพื่อการศึกษาตํอ
สถานศึกษาให๎มี
9. โครงการนิทรรศการศิลปะ
ความสวยงาม รํมรื่น
10. งานพัฒนาหลักสูตร
ปลอดภัย
11. โครงการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
12. โครงการสภานักเรียน
13. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน (คํายลูกเสือ)
14. โครงการทัศนศึกษาแหลํง
เรียนรู๎

โครงการหลักของ
กลยุทธ์ระดับโครงการ
โรงเรียน
(กิจกรรม)
โครงการพัฒนาอาคาร 1. โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่และ
สถานที่
สภาพแวดล๎อม

ผลการดาเนินงาน
๒.๑ ร๎อยละ๙๐ ของผู๎เรียนมีทักษะ
การแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รัก
การเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง
๒.๒ ร๎อยละ๘๕ ของผู๎เรียนมี
ความสามารถในการอําน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดคานวณตาม
เกณฑ์แตํละระดับชั้น
๒.๓ ร๎อยละ๘๐ ของผู๎เรียนมี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหา
๒.๔ ร๎อยละ๕๐ ของผู๎เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการทดสอบ
ระดับชาติ
๒.๕ ร๎อยละ ๘๕ ของผู๎เรียนมี
ทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมี
เจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
๒.๖ ร๎อยละ ๘๐ ของผู๎เรียนมี
คุณลักษณะตามคุณภาพผู๎เรียนสูํ
สากล
๒.๗ ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่
สามารถใช๎เทคโนโลยีการแสวงหา
ความรู๎เพื่อพัฒนาความรู๎และ
นาเสนอผลงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

๑. สถานศึกษาพัฒนาบรรยากาศ
สภาพแวดล๎อมในสถานศึกษาให๎มี
ความสวยงาม รํมรื่น ปลอดภัย

๑. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องและมีสํวนได๎สํวน
เสียกับอาคารสถานที่ มีความพึง
พอใจตํอการจัดสภาพแวดล๎อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอ
การจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 94
๒. ผลการประเมินของนักเรียน
ผู๎ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู๎ที่ใช๎บริการ
ร๎อยละ 92 มีความพึงพอใจอยูํใน
ระดับดีมากเกี่ยวกับสถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล๎อมให๎มีความ
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สวยงาม รํมรื่น อบอุํน ปลอดภัย
และปลอดจากสารเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตห่างไกลสิ่งเสพติด อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมไทย

โครงการหลักของโรงเรียน
โครงการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ตามประเพณีวัฒนธรรม
ไทย

โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน

กลยุทธ์ระดับโครงการ
ตัวชี้วัด
(กิจกรรม)
1. โครงการวันลอยกระทง ๑. เพื่อเสริมสร๎างผู๎เรียน
สืบสานวัฒนธรรม
ให๎มีคุณภาพที่ดี และ
ประเพณีไทย
สืบสานประเพณี
2. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
ศิลปะวัฒนธรรม
๒. สถานศึกษามีระบบ
ดูแลชํวยแหลือ
นักเรียนรํวมมือกับ
ชุมชน หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องมาชํวยเหลือ
1. โครงการพัฒนาระบบ ๑. เพื่อเสริมสร๎างผู๎เรียนให๎มี
ภาพที่ดี และสืบสานประเพณี
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน คุวัฒณนธรรมไทย
2. โครงการสถานศึกษาสี ๒. สถานศึกษามีระบบดูแลชํวยแห
ลือนักเรียนรํวมมือกับชุมชน
ขาวปลอดสิ่งเสพติด
หนํวยงานที่เกีย่ วข๎องมาชํวยเหลือ
อบายมุข
3. โครงการงานอนามัย
โรงเรียน
4. โครงการงานหอพัก
นักเรียน
5. โครงการคํายพุทธบุตร
ตํอต๎านสิ่งเสพติด

ผลการดาเนินงาน
๑ ร๎อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
๒ ร๎อยละ ๙๕ ของนักเรียน
ดาเนินชีวิตตามประเพณี และ
วัฒนธรรมของท๎องถิ่น และของ
ไทย

๑ ร๎อยละ ๙๕ ของโรงเรียนมี
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยําง
มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล

โครงการหลักของโรงเรียน
โครงการสํงเสริมผู๎เรียนเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนและความเป็น
สากล

กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
1. โครงการ ASEAN DAY
วันอาเซียน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

๑ สถานศึกษาจัดให๎ผู๎เรียนมีการ
เรียนรู๎เพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
๒ ร๎อยละผู๎เรียนสามารถดาเนิน
ชีวิตในประชาคมอาเซียนและ
ความเป็นสากลได๎อยํางดี

๑ สถานศึกษาจัดให๎ผู๎เรียนมีการ
เรียนรู๎เพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
๒ ร๎อยละ 86 ของผู๎เรียนสามารถ
ดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และความเป็นสากลได๎อยํางดี

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยี สู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

โครงการหลักของ
โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
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โครงการหลักของ
กลยุทธ์ระดับโครงการ
โรงเรียน
(กิจกรรม)
โครงการพัฒนาระบบ 1. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพื่อ
สื่อ นวัตกรรม และการ
การศึกษา
วิจัยเพื่อการเรียนรู๎และ 2. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3. โครงการคําสาธารณูปโภค
4. โครงการพัฒนาระบบงาน
การเงิน
5. โครงการพัฒนางานบัญชี
6. โครงการงานนโยบายและ
แผนงาน
7. โครงการพัฒนางานพัสดุ
8. โครงการซํอมแซม
ยานพาหนะ
9. โครงการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา
10. โครงกรพัฒนา ICT
11. โครงการพัฒนางาน
กองทุนครู พ.พ.
12. โครงการพัฒนางานธุรการ
13. โครงการพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

๑ การบริหารจัดการข๎อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต๎อง
ครบถ๎วน ทันสมัย นาไป
ประยุกต์ใช๎ได๎และดาเนินการอยําง
เป็นระบบ
๒ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ใช๎การจัดการ
เรียนรู๎และการบริหารจัดการคลอบ
คลุมทุกพื้นที่
๓ ร๎อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถใช๎เทคโนโลยี
ทางการศึกษาเป็นเครื่องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎และ
การบริหารจัดการ

๑ ร๎อยละ ๙๐ มีการบริหาร
จัดการข๎อมูลสารสนเทศที่มีความ
ถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันสมัย นาไป
ประยุกต์ใช๎ได๎และดาเนินการ
อยํางเป็นระบบ
๕.๒ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ใช๎การจัดการ
เรียนรู๎และการบริหารจัดการคล
อบคลุมทุกพื้นที่
๕.๓ ร๎อยละ ๙๗ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช๎
เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็น
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการ

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือชุมชนและเครือข่าย

โครงการหลักของโรงเรียน
โครงการพัฒนาผู๎บริหาร
ครูและบุคลกรให๎เป็นครู
มืออาชีพสูํห๎องเรียน
คุณภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการนิเทศการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
โครงการพัฒนางาน
ทะเบียนนักเรียน
โครงการประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียน
โครงการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒ สถานศึกษากากับติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
อยํางเหมาะสม ชัดเจนและเปิด
โอกาสให๎ผู๎เกีย่ วข๎องมีสํวนรํวม
๓ สถานศึกษามีการจัดโครงสร๎าง
ระบบการบริหารงานและพัฒนา
องค์กร อยํางเป็นระบบครบวงจร
๔ ผู๎บริหารมีภาวะผู๎นาและมี
ความสามารถในการบริหารจัด

๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน เป็นไป
ได๎ในทางปฏิบัติ โดยมีผลการ
ประเมินผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีสํวนได๎สํวน
เสีย ร๎อยละ 93 อยูํในระดับมาก
ที่สุด
๒ สถานศึกษามีการกากับติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาอยํางเหมาะสม ชัดเจน
และเปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องมี
สํวนรํวมผลการประเมินความพึง
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6.
7.
8.
9.

โรงเรียนพนมทวนพิทยา
คม
โครงการสํงเสริมขวัญ
กาลังใจ
โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนางาน
สัมพันธ์ชุมชน
งานประชาสัมพันธ์

การศึกษา
๕ การบริหารจัดการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ
๖ สถานศึกษามีการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช๎สถานศึกษาเป็น
ฐาน
๗ การให๎ความรํวมมือ ที่สํงผลตํอ
ชุมชน/สังคม
๘ การให๎ความรํวมมือกับชุมชน/
สังคม ที่สํงผลตํอสถานศึกษา
๙ ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสวํ นรํวม
และมีเครือขํายความรํวมมือในการ
รํวมรับผิดชอบตํอผลการจัด
การศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎
มาตรฐาน
๑๐ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู๎ความสามารถ ตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ มีครูเพียงพอและ
พัฒนาตนเองอยํางสม่าเสมอ
๑๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู๎ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพ และเน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ

พอใจ พบวํา ร๎อยละ 89 มีความ
พึงพอใจอยูํในระดับมาก
๓ สถานศึกษามีการจัดโครงสร๎าง
ระบบการบริหารงานและพัฒนา
องค์กร อยํางเป็นระบบครบวงจร
ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานพบวํา ร๎อยละ 91
อยูํในระดับมาก
๔ ผู๎บริหารมีภาวะผู๎นาและมี
ความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษาโดยผลการประเมินจาก
ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง พบวํา ร๎อยละ 100
มีภาวะผู๎นาอยูํในระดับมาก
๕ การบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ ผล
การประเมินการปฏิบัติงาน พบวํา
อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 95
๖ สถานศึกษามีการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช๎สถานศึกษาเป็น
ฐาน
๗ การให๎ความรํวมมือ ที่สํงผลตํอ
ชุมชน/สังคม
๘ การให๎ความรํวมมือกับชุมชน/
สังคม ที่สํงผลตํอสถานศึกษา
๙ ร๎อยละ 97 ของผู๎เกี่ยวข๎องทุก
ฝ่ายมีสํวนรํวมและมีเครือขําย
ความรํวมมือในการรํวมรับผิดชอบ
ตํอผลการจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพและได๎มาตรฐาน อยูํใน
ระดับดีมาก
๑๐ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีความรู๎
ความสามารถ ตรงกับงานที่
รับผิดชอบ มีครูเพียงพอและ
พัฒนาตนเองอยํางสม่าเสมอ
๑๑ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีความรู๎
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอยํางมีประสิทธิภาพ
และเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
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