
ผดิพลาด! ตวัเลขไม่สามารถถูกแสดงในรูปแบบที่ระบุ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑ 

 

ค าน า 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ  
ฉบับนี้  จัดท าข้ึนตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา      
เป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบและ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ที่มี        
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้     
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป 
  
 
 
          (ดร.ขวัญจิรา   เจ็กภูเขียว) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
             ๒๙  เมษายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ๑ 
สารบัญ ๒ 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   

๓  
๘ 

๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ๘ 
   ๒.๑.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ๘ 
   ๒.๑.๒ การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา ๘ 
   ๒.๑.๓ ข้อมูลบุคลากร   ๑๑ 
   ๒.๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑๔ 
   ๒.๑.๕ ข้อมูลสภาพชุมชน แหล่งเรียนรู้ ๒๑ 

   ๒.๒ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๒ 
   ๒.๒.๑ การสรุปผลการประเมินตนเอง ๒๒ 
   ๒.๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน  ๒๓ 
            มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๒๓ 
            มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔๐ 
            มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๕๑ 

 ภาคผนวก ๖๔ 

 ก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๖๔ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ๖๗ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๖๘ 

 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ๗๒ 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ๗๓ 

 เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษา ๗๖ 

 เกณฑ์การประเมินผู้เรียน/ความพึงพอใจ  90 

 ตารางแสดงความสอดคล้องกลยุทธ์ โครงการหลักของโรงเรียน ๙๕ 

 
 
 
 



๓ 

 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๖๐ หมู่ที่ ๗      
ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๗๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
โทรศัพท์ ๐-๓๔๕๗-๑๓๙๖  โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 

 
จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดั งกล่าว               

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด (เฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๙๖)  
และพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการ
เปรี ยบเทียบความสอดคล้องและค่ า เฉลี่ ย ระดับ โรง เรี ยนและระดับประเทศ  ผู้ เ รี ยนทุกคน                      
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด                 
(เฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๕๘ ) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม         
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ จากการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนทุกคน        
มีทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพในอนาคต นักเรียนทุกคนมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด    
ผู้ เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง           
และหลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด            
(เฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๑๔) และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่สถานศึกษาก าหนดนั้น สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร    
และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ละระดับชั้น  พัฒนาการเรียนรู้แบบชีวิตวิถีใหม่ 
ซึ่งค านึงถึงศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล ควบคู่กับนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ   

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 



๔ 

 

ของนักเรียนทุกกลุ่มเปูาหมายด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการเรียน  การสื่อสาร การท างาน 
และมีคุณธรรม มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน             
ในการจัดการ  มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  โดยสถานศึกษาจะด าเนินการ           
จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีระบบการก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง       
เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนทุกกลุ่มประสบความส าเร็จ ท าให้มีพัฒนาการทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนต่อไป ส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับรางวัลจากรายการ เก่งจริงชิงค่าเทอม           
จ านวน  ๒ คน ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา นอกจากนี้ ผู้เรียนยังมีทักษะด้านการฝึกอาชีพ     
เพ่ือการมีงานท าตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  นักเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งในการท างาน มีทักษะอาชีพการท านา การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมูปุา      
การปลูกผักการเพาะเห็ดนางฟูา เป็นต้น จากผลการประเมินการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมไปถึงการศึกษาดูงานเป็นแบบอย่างในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
บุคคลที่สนใจด้วยและโรงเรียนมีการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ภาพบรรยากาศต่าง ๆ                 
สู่สาธารณชน ทั้งช่องทางออนไลน์และวารสาร 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  มี ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ ยม”                 
ซึ่งมีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนทั้ง 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ด้วยขั้นตอน P๓S+๒CERS (P-Plan ขั้นวางแผน S-Survey ขั้นส ารวจ 
S-Support ขั้นสนับสนุน S-Supervise ขั้นนิเทศ ก ากับและติดตาม C-Choose ขั้นเลือกการจัดการ      
C-Coach ขั้นโค้ช E– Evaluate ขั้นวัดและประเมินผล R-Report ขั้นรายงานผล และ S-Share           
ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้) ส่งผลให้มีการก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ รวมไปถึงสถานการณ์ในยุคศตวรรษที่ 
๒๑ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยขั้นตอน P๓S+๒CERS ร่วมกับรูปแบบการนิเทศ            
SPIDER MODEL  ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานดังกล่าวในการอบรมพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ส าหรับโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ ๒ จ านวน ๑๗ โรงเรียนและสามารถ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเปูาหมาย เช่น 
จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้มีคะแนนโอเน็ตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แบบอย่างด้านวิชาการ    
ในวิชาภาษาไทยและชีววิทยา จากการเข้าร่วมตอบค าถามทางวิชาการ รายการเก่งจริงชิงค่าเทอม นักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา กรีฑา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ผ่านการวิเคราะห์สภาพองค์กร ร่วมการวางแผน มีการส ารวจและใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ 
สนับสนุนด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูอบรมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เป็นวิทยากรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
(ก.ค.ศ.) และมีส่วนร่วมในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ            
และการเรียนรู้ โดยมีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในโรงเรียน  และสัญญาณ



๕ 

 

อินเทอร์เน็ตซิมการ์ดโทรศัพท์ ส าหรับนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทุกคน  รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม   
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ความปลอดภัยจากการใช้อาคารสถานที่ต่างๆ ภายใน
สถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือหลายๆ ฝุาย ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานเทศบาล สถานศึกษาใกล้เคียง มหาวิทยาลัย สโมสรโรตารี ผู้ปกครองและชุมชนซึ่งมีเปูาหมายใน
การพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๗ ซึ่งมีระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม โดยใช้การสอบถาม สัมภาษณ์ ส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมการท างานทุกภาคส่วน แบบมีส่วนร่วมดังกล่าว และน าผลการด าเนินการมาปรับปรุงการบริการ
และการจัดการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป รวมไปถึงการพัฒนาขั้นตอน    
การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรีในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ต่อไป  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้ระดับคุณภาพ  
“ยอดเยี่ยม” โดยสถานศึกษามุ่งเน้นให้ครูมีการพัฒนาตนเองในการใช้สื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม       
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด    
และปฏิบัติจริง โดยครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาและชั้นปี มีแผนการจัดการเรียนรู้      
ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรมพัฒนา
ตนเองและน าความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น  เว็บไซต์ kahoot 
Google Form , Youtube , Tiktok , Quizzes , Blooket Play , Mentimiter , Canva , Wordwall , 
สื่อออนไลน์ Project ๑๔ เป็นต้น โดยครูมีการใช้สื่อออนไลน์ในการน าเข้าสู่บทเรียน การตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจ การทบทวนบทเรียน หรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด          
ของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และได้มีการอัดคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงในช่อง Youtube และเป็นช่องทางในการให้
ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้  และได้ส่งเสริมครูจนได้รับรางวัล      
ครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา        
จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นแบบอย่างได้โดยการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ มีครูต้นแบบ   
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การเข้าร่วมเผยแพร่การสอนด้วยการบันทึกวิดีโอการสอนของครู 
จ านวน      ๔ ท่าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี รางวัลชนะเลิศการการประกวดจัดท ามิวสิควิดีโอ 
“เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” ที่สื่อถึงการให้ก าลังใจของครูไทย ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อน       
การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในช่วงการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี กิจกรรมที่หลากหลาย ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูทุกคน           
มีการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยรูปแบบการนิเทศ SPIDER MODEL    
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้     
และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาจัดการเรียนรู้ด้วยการท า



๖ 

 

กิจกรรมน าเสนอและแลกเปลี่ยน (Show and Share) นวัตกรรมที่ได้มาจากกระบวนการ PLC  และน าผล
มาพัฒนาผู้ เรียนทุกรายวิชา สังเกตได้จากรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียนและระหว่างครูในโรงเรียนอ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน รวมถึงครู
ต่างชาติ และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนทุกคน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      
อย่างแท้จริง สอดแทรกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยการจัดการเรียนการสอนของครูปฏิบัติได้อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔ ซึ่งเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

จากผลการประเมินภายนอกรอบสามได้ระดับดีเลิศ และผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาได้มีการน ามาวางแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น น ามาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาโดยการจัดการอบรมครู    ทั้งโรงเรียนเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และการน า
หลักสูตรไปใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
มีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต ในหลายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  สนับสนุนการใช้สื่อการสอนออนไลน์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการจัดตั้งสภานักเรียนเป็น
แกนน าในการรู้เท่าทันสื่อ  ดิจิตัลในการเฝูาระวังทางวัฒนธรรม รวมถึงการถูกล่อลวงและอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยี ส่งเสริม การเรียนรู้ด้านอาชีพสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ เข้ารับทุนเรียนเพ่ือเป็น
การแนะแนวศึกษาต่อ เข้าแข่งขันชิงเงินรางวัลจากรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม พัฒนาทักษะด้านกีฬา
นักเรียนจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด อีกทั้งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบโอเน็ตที่
มีพัฒนาการสูงขึ้น 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน ๑ ระดับ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 
๒. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามศาสตร์พระราชา เพ่ือการมีงานท า 
๓. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. เสริมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ พร้อมสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ 
๒. พัฒนาห้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้รวดเร็ว เอื้อต่อการสืบค้น

ของนักเรียน 
๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้สื่อนวัตกรรมในการแก้ปัญหา        

การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้มีกิจกรรมที่ให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพ        

ของนักเรียนอย่างยั่งยืน 



๗ 

 

 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
๓. โครงการนิเทศติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ของครู 

 
 

                                                                         (ดร.ขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว)  
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 

                                                                         ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
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ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

๒.๑.๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”  
รหัสสถานศึกษา :  ๑๐๗๑๐๒๐๔๗๓  
ที่อยู่ :  เลขที ่๒๖๐ หมู่ที่ ๗ ต าบลรางหวาย  อ าเภอพนมทวน  

   จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๗๐ 
  สังกัด   :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
  โทรศัพท ์ :  ๐-๓๔๕๗-๑๓๙๖   

  โทรสาร   :  ๐-๓๔๕๗-๑๓๙๖     
E-Mail   :   ppschool@hotmail.com 

  เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  วีดีโอแนะน าโรงเรียน :  https://youtu.be/vDT๐๖๑vPd๖I หรือ แสกน  
     ๒.๑.๒ การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 
  ปรัชญาโรงเรียน :  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน 

   วิสัยทัศน์ :  สร้างคนดี ตามวิถีพอเพียง คู่เคียงความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยี    
        มีความเป็นสากล ครองตนอย่างมีความสุข  
  พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม และปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางศาสนา 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมน าศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่       

การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ ตามระบบมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด  
๔. พัฒนาโรงเรียนให้มีภูมิทัศน์สะอาดสวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ เห็นคุณค่า ภูมิใจ 

อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๕. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
๖. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนปรับตนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล   

อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 ๗. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพ       

และประสานเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม” 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” 
 



๙ 

 

          ข้อมูลผู้บริหาร 
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๑๘ ที่โรงเรียนบ้านตลาดเขต  ต่อมาคุณลุงสว่าง สุคนธสิทธิ์ ได้มอบที่ดิน
ให้ ๔๗ ไร่ ๓ งาน  ๙  ตารางวา และข้าราชการ พ่อค้า คหบดีอ าเภอพนมทวนร่วมกันบริจาคเงินสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว  ๖ ห้องเรียนขึ้นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ ย้ายมาเปิดสอน ณ ที่ท าการในปัจจุบัน    
โดยม ีนายวันชัย เศรษฐกร ท าหน้าที่ครูใหญ่ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารชั่วคราว ๖ ห้อง
ห้องเรียน ๒ หลัง และส้วมนักเรียน ๒ หลัง 
 ปีงบประมาณ ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๖ ต. หนึ่งหลัง ส้วมครู ๑ หลัง 
หอถังน้ าประปา ๖/๗.๕  ๑ ชุด 
 ปีงบประมาณ ๒๕๒๗ เข้าโครงการ มพช. ๒ รุ่น ๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร     
แบบ ซีเอส ๒๑๓ เอ จ านวน ๑ หลัง อาคารฝึกงานเกษตร อุตสาหกรรม-คหกรรม พร้อมวัสดุครุภัณฑ์
ประกอบห้องเรียน และปรับปรุงระบบไฟฟูาในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด 
 ปีการศึกษา ๒๕๒๙ นายเสนอ มีใจดี ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๐ ปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน มีครูจ านวน ๒๖ คน นักการภารโรง 
๔ คน นักเรียน ๑๗๗ คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๑ มีครูจ านวน ๑๓ คน นักการภารโรง ๔ คน นักเรียน ๑๕๗ คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๒ มีครูจ านวน ๑๖ คน นักการภารโรง ๔ คน นักเรียน ๑๓๕ คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๓ มีครูจ านวน ๑๖ คน นักการภารโรง ๓ คน นักเรียน ๑๗๒ คน 
 ปีการศึกษา๒๕๓๔ ท าปูายสวนหย่อมหน้าโรงเรียน ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร ๒ ได้รับ
คัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก    
มีครู ๑๖ คน นักการภารโรง ๓ คน และนักเรียน ๒๓๓ คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ นายโกศล ศรีทอง มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมทวน
พิทยาคมฯ มีครู  ๑๖ คน นักการภารโรง ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน นักเรียน ๒๘๔ คน           
จัดท าสวนหย่อมขนาดใหญ่หน้าอาคารชั่วคราวหลังแรก  มีสระน้ า  สะพาน  จัดท าร้านจ าหน่ายโครงการ
อาหารกลางวัน ท าปูายนิเทศ ท าซุ้มพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน อนุมัติให้เปิดสอนสาขามัธยมศึกษาที่กิ่ง
อ าเภอห้วยกระเจา โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไผ่สี  มีนักเรียน ๖๐ คน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน
ถาวรแบบ  ๑๐๘ ล/๓๐ หอนอนแบบ ๓๕ คน ถนนคอนกรีตยาว ๒๘๕ เมตร ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสองห้องเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณโรงฝึกงาน
บริเวณอาคาร ซีเอส ๒๑๓ เอ บริเวณอาคารเรียน ๑๐๘  บริเวณหอพักนักเรียน ได้รับงบประมาณสร้าง
อาคารหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ จ านวน ๑ หลัง ท าซุ้มนั่งพักผ่อนในบริเวณโรงเรียน ๒ แห่ง 

ปีการศึกษา ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ เข้ารับการประเมินเพ่ือก าหนด ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ให้สูงขึ้น
และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนจัดท าปูาย



๑๐ 

 

หน้าโรงเรียนใหม่ พร้อมกับท าการสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียนยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร 
ด้วยความร่วมมือบริจาคโดยคณะอาจารย์และชุมชนปรับปรุงสวนหย่อมหลังอาคาร ๓ จัดท าน้ าพุในสระน้ า  
และจัดท าสวนหย่อมบริเวณทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ นายโจ้ย  อุ่มมล ด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการโรงเรียน                
พนมทวนพิทยาคมฯ ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์  และห้องธุรการโดยปูกระเบื้องหินอ่อน ได้รับ
งบประมาณ สร้างอาคารห้องน้ านักเรียนแบบ ๖ ห้อง ใช้ส าหรับนักเรียนชาย ๖ ห้อง ปูกระเบื้องหินอ่อน 
เพ่ือจัดท าห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 ปีการศึกษา ๑๕๔๖ ได้รับงบประมาณสร้างถนนหน้าอาคาร ๓ จนถึงหน้าอาคาร ๔ สร้างศาลาหน้า
โรงเรียนส าหรับรับส่งนักเรียน ในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็น จัดท าโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน          
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าส าหรับนักเรียนในห้องสมุด จัดซื้อเครื่องดนตรีในการท าวงดุริยางค์ของโรงเรียน           
มีครู ๑๘ คน นักการภารโรง ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน นักเรียน ๓๑๔ คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๗ นายเกียรติ ทองลิ้ม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนและค้นคว้า ปรับภูมิทัศน์เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีครูทั้งหมด ๑๔ คน นักการภารโรง ๑ คน พนักงานขับรถ ๑ คน และมีนักเรียนทั้งหมด 
๒๗๗ คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ นายศุภร   พุ่มเข็ม ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ   
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดท าห้องสารสนเทศทางการศึกษา ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น 
ปรับปรุงหลุมขยะ ด าเนินการจัดท าโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง    
โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลรางหวาย จัดท าห้องเกียรติยศสระทองขาวและจัดท าอาคารเฉลิม
พระเกียรติ มีครูทั้งหมด ๑๒ คน ครูผู้ช่วย ๒ คน พนักงานราชการ ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน   
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  ๑ คน นักการภารโรง ๒ คน พนักงานขับรถ ๑ คน และมีนักเรียนทั้งหมด ๒๘๒ คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน        
พนมทวนพิทยาคมฯ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเป็น ๔ ฝุาย ตามหลักโรงเรียน   
เป็นนิติบุคคล ด าเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนบริเวณอุทยานการศึกษาเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด าเนินการจัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริต่ อเนื่องจากโครงการเดิม ภายใต้ชื่อ
โครงการ “บ้านพอเพียง” โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลรางหวาย ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ด าเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนให้มีความครอบคลุม     
มากยิ่งขึ้น ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน เน้นความสะอาด ทาสีรั้วโรงเรียน และอาคารเรียน ๓ มีครู
ทั้งสิ้น ๑๘ คน พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ชั้น ๓  ๑ คน นักการภารโรง 
๑ คน และนักเรียนทั้งหมด ๓๒๑  คน 



๑๑ 

 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ –๒๕๖๑ นายวีระชัย  บุญอยู่ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน            
พนมทวนพิทยาคมฯ ด าเนินการเพ่ิมหลักสูตรแผนการเรียนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ด าเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ดนตรี
สากล จัดสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการ ห้องภาษาจีน ที่จอดรถนักเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน    
มีครูทั้งสิ้น ๒๑ คน   ครูอัตราจ้าง ๒ คน ช่างปูน ระดับ ๔  ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน แม่บ้าน ๑ คน     
และนักเรียนทั้งหมด   ๒๑๒ คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ นางพัชรี จิรจีรังชัย ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน           
พนมทวนพิทยาคมฯ ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนอย่างรอบด้าน บูรณาการความรู้ควบคู่            
กับการพัฒนาทักษะอาชีพ สนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน โดยได้รับการสนับสนุนสื่อการสอนเทคโนโลยี
และงบประมาณ   จากสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ และสโมสรโรตารีท่าม่วง ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ พัฒนาครูด้านความรู้ รวมทั้งการเข้าสู่วิทยฐานะ 
ส่งเสริม   ให้ครูผลิตสื่อและส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน ส่งผลให้โรงเรียนและครูได้รับรางวัลการประกวด       
OBEC AWARDS สร้างขวัญและก าลังใจ มีการบริหารงานที่โปร่งใส คุ้มค่า ประหยัด พอเพียง ตรวจรับ   
การสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หน้าอาคาร ๒ ปรับปรุงบ้านพักครู ปรับภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ 
ปรับปรุงฐานเสาธงชาติ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตฟรีจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ทั่วบริเวณ
โรงเรียน มีครูทั้งสิ้น ๑๘ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ช่างปูน ระดับ ๔  ๑ คน นักศึกษาฝึกสอน ๔ คน     
นักการภารโรง ๑ คน แม่บ้าน ๑ คนและนักเรียนทั้งหมด ๒๔๗  คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ดร.ขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
พนมทวนพิทยาคมฯ ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ          
โคกหนองนาโมเดล ปรับภูมิทัศน์บริเวณรั้วโรงเรียนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง อาคารหอประชุม ปรับปรุง
เครื่องสูบน้ าบาดาล ระบบเสียงตามสาย ระบบไฟฟูาส่องสว่าง ปรับปรุงห้องอ านวยการและห้องฝุาย
บริหารงาน ๔ ฝุาย จัดสรรงบประมาณด้านสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ทุกห้องเรียน ปรับภูมิทัศน์
หน้าอาคาร ๓ และหน้าอาคาร ๒ เป็นที่พักผ่อนและบริหารจัดการขยะ มีครูทั้งสิ้น ๑๗ คน ครูอัตราจ้าง ๒ 
คน ช่างปูน ระดับ ๔  ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน นักศึกษาฝึกสอน ๖ คน นักการภารโรง ๑ คน แม่บ้าน 
๑ คนและนักเรียนทั้งหมด ๒๖๕  คน 
          ๒.๑.๓  ข้อมูลบุคลากร 

 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

บุคลากร
ทางการ

ศึกษาอ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน ๑ ๑๗ - ๒ ๒ ๘ ๓๐ 
  



๑๒ 

 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. ภาษาไทย ๒ ๒๑ 
๒. คณิตศาสตร์ ๒ ๒๘ 
๓. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑ ๒๖ 
๔. ฟิสิกส์ ๑ ๒๗ 
๕. ชีววิทยา ๑ ๒๓ 
๖. สังคมศึกษา ๑ ๒๑ 
๗. ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๓ 
๘. ภาษาจีน ๑ ๒๓ 
๙. อุตสาหกรรมศิลป์ ๑ 21 
๑๐. เกษตรกรรม ๑ ๒๘ 
๑๑. คอมพิวเตอร์ศึกษา ๑ ๓๒ 
๑๒. พลศึกษา ๓ ๒๓ 
๑๓. ศิลปะ ๑ ๒๔ 

รวม ๑๙ ๒๕ 
 

๒๕% 

๓๙% 

๓๒%  

๔% 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 



๑๓ 

 

๔) ข้อมูลนักเรียน  
           ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวม  ๒๖๕  คน ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง  ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๒ 

เพศ 
ชาย ๒๘ ๒๖ ๒๐ ๑๐ ๒ ๑๑ ๙๗ 
หญิง ๓๒ ๒๗ ๓๒ ๑๖ ๒๕ ๓๖ ๑๖๘ 

รวม  ๖๐ ๕๓ ๕๒ ๒๖ ๒๗ ๔๗ ๒๖๕ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๐ ๒๗ ๒๖ ๑๓ ๑๔ ๒๔  

สรุปอัตราส่วน 
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  ระดับมัธยมศึกษา 
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  :  ครู       เท่ากับ  ๑๓ : ๑ 
  อัตราส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ห้อง   เท่ากับ  ๒๒ : ๑ 
  มีจ านวนครูครบชั้น    √  ครบชั้น ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น................ 
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๑๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
    ๕). ข้อมูลทรัพยากร 

รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 
๑. อาคารเรียน มี ๑๐๖ต cs๒๑๓๔ ๑๐๘ล ๑๐๘ล.-๓๐ ๑๐๘ หรือ ๑๐๘ ๒๑๖ ค๒

๑๖ ลป๒๙ ๒๑๖ก ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖/๒๑๖ 
๒. ห้องเรียน มี โรงฝึกงาน 
๓. อาคารอเนกประสงค์ มี โรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง 
๔. หอประชุม มี หอประชุม ๑๐๐/๒๗ 
๕. ห้องสมุด มี ห้องสมุด 
๖. ห้องพยาบาล มี ขนาด ๒ เตียง  
๗. ห้องคอมพิวเตอร์ มี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด ๒๐ เครื่อง 
๘. ห้องดนตรี มี เครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก 
๙. สนามกีฬา มี สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ  สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง  

ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
๑๐. อาคารหอพักนักเรียน มี หอนอนจุ ๓๕ คน (ขยายโอกาส ม.ต้น) 
๑๑. สื่อการเรียนการสอน มี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

และสมาร์ททีวี  
๑๒. อ่ืน ๆ  มี เครื่องถ่ายส าเนา สหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ อาคารพอเพียง ตู้ท าน้ า

เย็น ฯลฯ 
 



๑๔ 

 

         ๒.๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา แยกตามรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา แยกตามรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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๑๕ 

 

๒. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ม.๑ ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ 
ม.๒ ๔๖ ๔๖ ๑๐๐ 

ม.๓ ๕๒ ๕๒ ๑๐๐ 

ม.๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐๐ 

ม.๕ ๒๘ ๒๘ ๑๐๐ 

ม.๖ ๔๗ ๔๗ ๑๐๐ 

รวม ๒๖๙ ๒๖๙ ๑๐๐ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ม.๑ ๕๖ ๕๘ ๙๘.๓๑ 
ม.๒ ๔๔ ๔๔ ๑๐๐ 

ม.๓ ๕๑ ๕๑ ๑๐๐ 

ม.๔ ๒๖ ๒๖ ๑๐๐ 

ม.๕ ๒๗ ๒๗ ๑๐๐ 

ม.๖ ๔๗ ๔๗ ๑๐๐ 

รวม ๒๕๔ ๒๕๓ ๙๙.๖๑ 

 
 

 

 

 



๑๖ 

 

๓. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน ในระดับดีขึ้นไป  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ม.๑ ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ 
ม.๒ ๔๖ ๔๓ ๙๓.๔๗ 
ม.๓ ๕๒ ๕๑ ๑๐๐ 
ม.๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐๐ 
ม.๕ ๒๘ ๒๘ ๑๐๐ 
ม.๖ ๔๗ ๔๗ ๑๐๐ 

รวม ๒๕๙ ๒๖๖ ๙๘.๘๘ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ม.๑ ๕๖ ๕๘ ๙๘.๓๑ 
ม.๒ ๔๔ ๔๔ ๑๐๐ 
ม.๓ ๕๑ ๔๗ ๙๒.๑๖ 
ม.๔ ๒๖ ๒๖ ๑๐๐ 
ม.๕ ๒๗ ๒๗ ๑๐๐ 
ม.๖ ๔๗ ๔๗ ๑๐๐ 

รวม ๒๕๔ ๒๔๙ ๙๘.๐๓  

 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
๔. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (จ านวนผู้เข้าสอบ ๓๒ คน) 

 
หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง

ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
คะแนนเฉลี่ยของประเทศไม่ทิ้งช่วงห่างมากนัก 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

โรงเรียน จงัหวดั สงักดั ประเทศ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน เปรียบเทียบ
ทิศทาง

พัฒนาการ 
ระดับประเทศ 

กับระดับ
โรงเรียน 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
พัฒนาการ 

ร้อยละ 
ปี ๑๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

พัฒนาการ 
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๕๔.๒๙ ๕๑.๑๙ -๓.๑ ๖๐.๗๐ ๕๕.๕๘ -๕.๑๒ สอดคล้อง 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๔๖ ๒๔.๔๗ -๐.๙๙ ๒๓.๘๔ ๒๕.๓๒ +๑.๔๘ ไม่สอดคล้อง 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๘๙ ๓๑.๔๕ +๑.๕๖ ๒๘.๗๒ ๒๙.๗๕ +๑.๐๓ สอดคล้อง 
ภาษาอังกฤษ ๓๔.๓๘ ๓๑.๑๑ -๓.๒๗ ๓๗.๐๙ ๒๙.๕๙ -๗.๔๖ สอดคล้อง 



๑๘ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (จ านวนผู้เข้าสอบ ๑๔ คน) 

 
 หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด       
และระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับจังหวัด ส่วนวิชาอ่ืน ๆ ต่ ากว่าทั้งระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกับคะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน เปรียบเทียบ
ทิศทาง

พัฒนาการ 
ระดับประเทศ 

กับระดับ
โรงเรียน 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ พัฒนาการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ พัฒนาการ 

ภาษาไทย ๔๔.๓๖ ๔๖.๔๐ +๒.๐๔ ๔๕.๑๓ ๕๑.๔๘ +๖.๓๕ สอดคล้อง 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๐๔ ๒๑.๒๘ -๔.๗๖ ๒๑.๐๖ ๒๐.๙๘ -๐.๐๘ สอดคล้อง 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๖๘ ๒๘.๖๕ -๔.๐๓ ๒๗.๘๔ ๒๗.๖๙ -๐.๑๕ สอดคล้อง 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๙๔ ๒๕.๕๖ -๔.๓๙ ๒๕.๒๓ ๒๒.๖๒ -๒.๖๑ สอดคล้อง 
สังคมศึกษา ๓๕.๙๓ ๓๖.๘๗ +๐.๙๔ ๓๑.๘๙ ๓๓.๑๔ +๑.๒๕ สอดคล้อง 
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๑๙ 

 

๕. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  

(ทุกรายวิชา) 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตาม
ระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖๐ ๖๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๖ ๔๖ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๒ ๕๒ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๖ ๓๖ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘ ๒๘ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๗ ๔๗ - 

รวม ๒๖๙ ๒๖๙ - 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  

(ทุกรายวิชา) 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตาม
ระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕๖ ๕๖ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๔ ๔๔ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๑ ๕๑ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๖ ๒๖ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๗ ๒๗ - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๗ ๔๗ - 
รวม ๒๕๔ ๒๕๔ - 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 



๒๐ 

 

    ๖. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ น้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๒๑ 

 

          ๒.๑.๕ ข้อมูลสภาพชุมชน แหล่งเรียนรู้ 
 สภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนของต าบลรางหวาย เช่น ชุมชนหนองจอก ชุมชน     
ห้วยกรด ชุมชนตลาดใหม่ และชุมชนตลาดเขต เป็นต้น ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนท าอาชีพรับจ้างทั่วไป            
และการเกษตร ได้แก่ การท าไร่อ้อย มันส าปะหลัง และนาข้าว พ้ืนที่ส่วนใหญ่บริเวณรอบโรงเรียนจึงเป็น
พ้ืนที่การท าเกษตรกรรม บริเวณใกล้เคียงของโรงเรียนได้แก่ ส านักงานเทศบาล วัด ตลาด ร้านค้า                 
และโรงเรียน   

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  
 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด ๑๙ สถานศึกษาจึงมีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งมีการประกาศปิดเรียน       
ภาคเรียนที่ ๑ จึงท าให้กิจกรรมในโครงการที่วางแผนไว้มีการปรับเปลี่ยน จึงไม่ได้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้
จากสถานที่จริงนอกโรงเรียน แต่มีการสนับสนุนให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น DLTV DLIT 
เว็บไซต์สสวท Project ๑๔ Google Classroom เป็นต้น ส าหรับภาคเรียนที่ ๒ มีตัวแทนนักเรียนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรม ณ สถานธรรมไท่เมี่ยวเต๋อ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   
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๒๒ 

 

๒.๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๒.๒.๑ การสรุปผลรายงานการประเมินตนเอง 

   จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตาที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร            
และการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 ทั้ งนี้  สถานศึ กษามีกระบวนการบริหารและการจั ดการ ด้ วยขั้ นตอน P๓S+๒CERS                   
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในมาตรฐานที่ ๒ และมาตรฐานที่ ๓               
มีผล การประเมิน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ               
ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผน          
ไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน              
อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง มีระบบการนิเทศภายในที่มีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจน เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา    
การจัดการเรียนการสอน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษาตลอดจนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ               
ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมสนับสนุนที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง                 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ       
ทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน        
มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม        
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน                  
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด             
และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ       
ด้านการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้      
ในชีวิตจริงได้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น                   
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข         
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ



๒๓ 

 

วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน          
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์            
รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้สถานศึกษา มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาสภาพ           
ของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้ เรียนอยู่ในระดับดีเลิศผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ความสามารถในการคิดค านวณ สูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด          
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถ          
ในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์     
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สูงกว่าค่าเปูาหมายของสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าค่าเปูาหมายตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน      
ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑  

 ๒.๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 ผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการฝุายบริหารงาน ๔ ฝุาย คณะกรรมการสถานศึกษา                        
ครู และเครือข่ายผู้ปกครอง มีการวางแผนและก าหนดมาตรฐานการศึกษาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งครู ทุกคน
ด าเนินการตามเปูาหมายที่วางไว้ โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม       
กับผู้เรียน และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ยึดหลักการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ และได้ผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตลอดจนสนับสนุนให้มี     
การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย สนับสนุนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการต่างๆ นอกจากนี้ยังได้จัดท า
หลักสูตรบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้ เช่น โครงงานบูรณาการนวัตกรรมไผ่ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างสรรค์นวัตกรรมจากการเรียนรู้ได้  
จัดการ เรี ยนรู้ โดยมี โครงงานเ พ่ือให้ผู้ เ รี ยนได้ ร่ วมกันแก้ปัญหา มีกระบวนการคิดวิ เคราะห์                    
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมี เหตุผล อภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู้กัน ร่วมกันท างานเป็นทีม              
ใช้ เทคโนโลยี   ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ที่ เกี่ยวกับการเรียนด้วยตนเอง              
และการน าเสนองานผ่าน น าเสนอชิ้นงานผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่หลากหลาย จนท าให้เกิดทักษะพ้ืนฐาน
ในการท างานต่าง ๆ ครูผู้สอนมีการประเมินนักเรียนเป็นระยะ เพ่ือพัฒนาและใช้วิธีการประเมิน             



๒๔ 

 

ที่หลากหลาย ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด  ๑๙ นอกจากนี้
สถานศึกษามีการจัดโครงการที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา        
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมไปถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม น ามาปรับปรุงและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านเป็นคนดีมีคุณธรรม ปฏิบัติตาม   
ค าสอนทางศาสนา โดยการจัดโครงการค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับวัย จิตอาสา ลูกเสือเนตรนารี 
กิจกรรมแนะแนว มีกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ รวมไปถึงมีการพัฒนาคุณธรรม     
เน้นให้ผู้เรียน  มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ผู้เรียนน้อมน าศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ  ในชีวิตประจ าวัน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และไม่ข้องเกี่ยวกับยาสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์  ตามเปูาประสงค์ที่สถานศึกษาตั้งไว้ ทั้งนี้ครูผู้สอนทุกคนมีการประเมินนักเรียนทางด้านความรู้ 
ควบคู่คุณธรรม โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการช่วยเหลือ คัดกรอง แก้ไข ส่งเสริม ส่งต่อ     
น าผลการท ากิจกรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  เปิดช่องทางการติดต่อเพ่ือรับฟังค า
ติชม ข้อเสนอแนะ มาพัฒนากระบวนการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
ผลการพัฒนา 

จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับ   
การเพ่ิมคะแนนผลการทดสอบระดับชาติจึงได้มีการจัดโครงการติวโอเน็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓              
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งผลคะแนนในปีการศึกษานี้มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
ถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนสมัครใจเข้าสอบไม่ครบจ านวน การประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน  
ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ ก็มีการจัด
โครงการเพื่อพัฒนานักเรียนในแต่ละระดับชั้นให้เป็นไปตามเปูาหมาย ซึ่งผลการพัฒนานักเรียนได้ระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๘ ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด(อ้างอิงภาคผนวกหน้า 73) ผู้เรียน           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 8๑.๙๖ สูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด(อ้างอิงภาคผนวกหน้า ๗๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  ผู้ เรียน                          
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร               
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน รู้จักการวางแผน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี               
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ นอกจากนี้สถานศึกษาได้สนับสนุน
การจัดท าโครงการตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา(เศรษฐกิจพอเพียง) สนับสนุนโดยสโมสรโรตารี          
ท่าม่วง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดเตรียมสถานที่ตามโคกหนองนาโมเดล ซึ่งได้จัดขึ้นในปีการศึกษานี้        



๒๕ 

 

และกิจกรรมตามศาสตร์พระราชาที่จัดให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียน         
มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร              
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติมีความสอดคล้องกับระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกที่ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๒๑ ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด (อ้างอิงภาคผนวกหน้า๗๓) รวมถึงมีความภูมิใจ  
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะ 
ทางร่างกายและจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๒ ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด (อ้างอิง
ภาคผนวกหน้า๗๓) และจากการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้เข้าแข่งขันด้านวิชาการ ด้านทุนการศึกษา 
ด้านกีฬา และมีผลการแข่งขันจนได้รับรางวัลและเงินรางวัล จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น มีรายละเอียด ข้อมูล หลักฐาน 
และเอกสารเชิงประจักษ์ตามหัวข้อ ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๑.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑.๑.๑) มี
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน   
การสื่อสาร
และการคิด
ค านวณ 
 
 
 
***สรุป
นักเรียนได้
ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ  
๘๕.๕๘ ซ่ึงสูง
กว่าค่า

จากการที่ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน                 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิเช่น  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนมีเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนมีการ
โต้ตอบ อภิปราย โต้วาที การเขียนเรียงความ การอ่านจับใจความ การสรุป
เนื้อหาในหนังสือ(นวัตกรรม POP) กิจกรรมห้องสมุดแนะน าหนังสือวันละเล่ม 
เป็นต้น  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการอ่านจับใจความวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา การสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าการน าวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การแสดงวิธีคิด
หาค าตอบ พ้ืนฐานการคิดค านวณคิดเลขเร็ว จากการเล่นเกม ๒๔ การเล่น
เกม kahoot ที่มีการก าหนดเวลาเพ่ือความตื่นเต้น และความสนุกสนาน
พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะการคิดค านวณด้วย เขียนรายงานโครงงานบูรณาการ ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมอ่านข้อความพร้อมอภิปราย 
สรุปการทดลองต่าง ๆ การน าเสนอชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การคิด
ค านวณอัตราส่วนปริมาณสารเคมีในการทดลอง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยการ
มีพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมอ่านสรุป
เนื้อหา การอ่านข่าวสารทันเหตุการณ์ การสรุปเนื้อหาและน าเสนอ อภิปราย

๑.ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การอ่านของ
นักเรียน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
๒. ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การเขียนของ
นักเรียน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
๓. ผลการทดสอบ
ความสามารถใน
การสื่อสาร  
๔.ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การคิดค านวณ ทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๕. ผลงานนักเรียน
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ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
เปูาหมายที่
สถานศึกษา
ก าหนด 

สถานการณ์และสรุปความเขียนสื่อความหมาย การค านวณหาอัตราส่วนของ
การท าชิ้นงานแผนที่ประเทศไทยจ าลอง แผนที่การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมตอบค าถามภาษาอังกฤษ 
คัดลายมือภาษาอังกฤษและภาษาจีน การสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ            
การแสดงบทบาทสมมติเรื่องสนามบิน เป็นต้น 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การอ่านสรุปใจความการศึกษา
ค้นคว้าเนื้อหาในบทเรียน การน าเสนอท่าทางการออกก าลังกาย การอธิบาย
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย การคิดค านวณปริมาณพลังงานในอาหาร (แคลอรี่) 
เป็นต้น 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การอ่านสรุปความเรื่องการใช้สี เนื้อหาความรู้
จากการศึกษาค้นคว้า การน าเสนอผลงาน การพูดสื่อสารผลงานศิลปะ           
การวาดภาพตามอัตราส่วนทองค า โดยใช้การคิดค านวณ ภาพย่อขยาย            
วาดภาพเหมือนจริง เป็นต้น 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการอ่าน       
ใบความรู้จากช่องทางออนไลน์ Google Classroom การท าคลิปน าเสนอ
ผลงานเดี่ยว การท าหนังสั้นคุณธรรม การเขียนอธิบายขั้นตอนการใช้
โปรแกรมตัดต่อคลิป การคิดค านวณในวิชาวิทยาการค านวณ เป็นต้น 
โดยมีการวิเคราะห์จากกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข้างต้น ประเมินผลผู้เรียนระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้  โครงการ
พัฒนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และโครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ๘๗ คน        
ระดับดีเลิศ ๘๘ คน และระดับดี ๕๗ คน รวมนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ ๘๕.๕๘ ซ่ึงสูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
(อ้างอิงข้อ ๑-๔) 
๑. สรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ 
๙๐.๓๓ 
๒. สรุปผลการประเมินความสามารถในการเขียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ 
๙๐.๘๓ 
๓. สรุปผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น

ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๖. ผลการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  
ร้อยละ ๙๓.๑๗ 
๔. สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๘ 

แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบประเด็นย่อยและภาพรวมแยกตามระดับชั้น 

 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๑.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑.๑.๒) มี
ความสามารถ
ในการคิด 
วิเคราะห์   
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

 - ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนโดยครูแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ 
พบว่า นักเรียนร้อยละ ๙๘.๔๗ ได้ระดับดีข้ึนไป  
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ข้อ มีผลการประเมินดังนี้ 
- ผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ร้อยละ ๙๒.๕๘ ได้ระดับดีข้ึนไป  
-  ผลการประเมินสมรรถนะด้านการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๙๑.๗๙  ได้ระดับดีข้ึนไป  
 -  ผลการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๘๕.๕๖  ได้ระดับดีข้ึนไป  
-  ผลการประเมินสมรรถนะด้านการทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๙๙.๖๕ ได้ระดับดีข้ึนไป (อ้างอิงมาตรฐาน ๑.๒.๔) 

- ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การอ่านคิด
วิเคราะห์ และเขียน
ของนักเรียน       
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ผลการประเมิน
หลังการกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระฯ 
- ผลการ
ประเมินผลงาน



๒๘ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
และแก้ปัญหา 
 
***สรุป
นักเรียน ได้
ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๓.๖๘ 
ซ่ึงเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

- ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ร้อยละ  ๙๔.๗๗ ได้ระดับดีข้ึนไป(อ้างอิงมาตรฐาน ๑.๑.๔) 
 จากการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
-กิจกรรมบทบาทสมมติ ม.๑ ฝึกการคิดวิเคราะห์และอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ครูคอยดูแลสรุป กิจกรรมแบบรูปของจ านวน  
- กิจกรรมน าเสนองานภัยพิบัติทางธรรมชาติ ม.๒ ฝึกการอภิปรายความ
คิดเห็น 
-กิจกรรมการโต้วาทีเรื่อง "การเรียนออนไลน์ ปะทะ การเรียนออนไซต์" ม.๓ 
นักเรียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในประเด็นที่ได้รับมา พร้อมทั้งแสดง
เหตุผล ผู้ฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจลงคะแนน 
-นั่งสมาธิ ๑๕ นาที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้สึก ม.๔ 
-กิจกรรมช่วยฟ้ืนคืนชีพ ม.๔ ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ และ
การแก้ปัญหา และกิจกรรมถักเชือกจีน  
-การท าโครงงานบูรณาการนวัตกรรมไผ่ ม.๕ ฝึกการแก้ปัญหา        
อภิปรายเหตุผล คิดวิเคราะห์ 
-กิจกรรม Useful applications for students , ม.๖ เป็นกิจกรรมที่ให้
นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
โดยนักเรียนจะต้องค้นคว้าหาข้อมูล ทดลองใช้งานแล้วมาน าเสนอข้อดี 
ข้อเสียของแอพพลิเคชันนั้น ๆ ในห้องเรียน เมื่อนักเรียนแต่คนน าเสนอ   
แล้ว เพ่ือน ๆ ก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบประเด็นต่าง ๆ 
เกี่ยวกับแอพพลิเคชันที่ได้น าเสนอ 
-แสดงบทบาทสมมุติเรื่องสนามบิน ม.๖ หนังสั้นคุณธรรม ได้ฝึกคิดอย่างมี
วิจารญาณ และการแก้ปัญหา  
ส่งผลให้นักเรียนน าความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มาใช้ให้เกิดประโยชน์     
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   
โควิด ๑๙ และมีการน าความสามารถไปใช้ในการสร้างคลิป Young เป็นไทย
ได ้มีผลการประเมินนักเรียน พบว่า ผลการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น     
และแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ พบว่า นักเรียนได้ระดับ 
ดีเยี่ยม ๑๖๖ คน และระดับดี ๗๐ คน ซึ่งรวมทั้งสิ้นที่ 

นักเรียนทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
โครงงาน/ชิ้นงาน 
-สรุปรายงานการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 
-ปพ.๕ 
- ผลการประเมิน
หลังการจัดการ
เรียนรู้ของครูทุก
ระดับชั้น 
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ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๒.๙๑ จ าแนกตามระดับชั้น ดังแผนภูมิแสดง 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป แยกตามระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 

 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๑.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑.๑.๓) มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 
***สรุป
นักเรียนมี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม ได้
ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๙.๙๖ 
ซ่ึงเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และ
สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรค
การท างานได้ ร้อยละ ๘๖.๙๖ ได้ระดับดีข้ึนไป 
ผลการประเมินโครงการ ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียน มีดังต่อไปนี้ 
๑. ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนจากโครงงานบูรณาการไผ่ทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๗๘.๕๗ ซึ่งปีการศึกษา 
๒๕๖๔ มีจ านวน ๕ โครงงาน โดยมีผลการประเมินอยู่นะดับดี จ านวน ๒ 
โครงงาน(ล าดับที่ ๑-๔) และระดับพอใช้ จ านวน ๑ โครงงาน(ล าดับที่ ๕) 

๑. โครงงานเกมเสริมทักษะจากไผ่ 
https://youtu.be/HMGRQqXZpAc 

๒. โครงงานถังขยะจากไผ่ https://youtu.be/IyFB๒TMN๐q๔ 
๓. โครงงานดอกไม้และแจกันจากไผ่

https://youtu.be/tyjlxPZQZz๘  
๔. โครงงานที่ตั้งโทรศัพท์จากไผ่  https://youtu.be/B๔๖trDv๒

jbo 
๕. โครงงานที่คีบขยะ 

-ผลการประเมิน
โครงงานบูรณาการไผ่ 
-ผลการประเมิน
กิจกรรมการวิชาศิลปะ 
-ผลการประเมิน
กิจกรรมชิ้นงาน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-ผลการประเมิน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
-ผลการประเมิน
โครงการอนุรักษ์
ประเพณี 
-ภาพกิจกรรม 



๓๐ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
 ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนานักเรียนในการสร้างนวัตกรรมจากไผ่ ดังนี้   

ให้นักเรียนศึกษา ส ารวจข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้จริงที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้
จากโครงการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง “สวนไผ่ศึกษา น าพาสู่นวัตกรรม”          
แล้วใช้ชุดกิจกรรมจ านวน ๕ ชุดกิจกรรม ดังนี้ ชุดที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน        
ของแหล่งเรียนรู้ ชุดที่ ๒ ไผ่ของฉัน ชุดที่ ๓ การแปรรูป ชุดที่ ๔ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมไผ่ และชุดที่ ๕ ตลาดนิทรรศการโครงงาน ซึ่งในชุดที่ 
๑-๓ เป็นการศึกษา ส ารวจข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้สวนไผ่นักเรียนจะได้
ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไผ่ ชุดที่ ๔ จะมีการจุดประกายความคิด 
และให้นักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดจากไผ่  การน าไผ่มาทดแทน 
เพ่ือสร้างสิ่งใหม่ การเพ่ิมมูลค่าของไผ่ น าไผ่มาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ช่วยแก้ปัญหารอบ ๆ ตัวของนักเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท า
นวัตกรรม และชุดที่ ๕ เป็นการน าเสนอโครงงานซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มีการปรับเปลี่ยนแบบออนไลน์เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  
๒. ผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์  การน าฝาขวดประดิษฐ์โคมไฟ 
ตะกร้าใส่ของ กระถางต้นไม้ ไม้ไอศกรีมประดิษฐ์เป็นกล่องกระดาษทิชชู 
นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๐ เป็นต้น 
๓. ผลการประเมินกิจกรรมกลุ่มศิลป์สร้างสรรค์ ได้ระดับดีขึ้นไป              
ร้อยละ ๘๕ 
๔. ผลการประเมินโครงงานเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และชิ้นงานภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๘ 
๕. ผลการประเมินกิจกรรมถักเชือกจีนสร้างสรรค์ตามจิตนาการได้ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๙๕ 
๖.  สร้างคลิป young เป็นไทย  คลิป ๑ นาที ภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรม
วิถีใหม่ของวัยรุ่น ” นั้น ผลการด าเนินกิจกรรมพบว่า นักเรียนส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดจ านวน ๔๓ ผลงาน   
๗ . ผลการประเมินชิ้นงานนวัตกรรมการสร้างเก้า อ้ีม้านั่ ง                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๕ 
๘. ผลการประเมินการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๒ นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๕ 
๙. ผลการประเมินการประดิษฐ์กระถางปูนจากผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 



๓๑ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๑๐.ผลการประเมินชิ้นงานหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑๑. ผลการประเมินชิ้นงานสร้างสรรค์โทษของสารเสพติด นักเรียน          
ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๑๒. ผลการประเมินการท าการ์ดวันคริสต์มาส (โครงการอนุรักษ์
ประเพณี) นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๙๐ 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๑.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑.๑.๔) มี
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
 
***สรุป
นักเรียน มี
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๙.๖๓ 
 ซ่ึงเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองทั้งในด้านการเรียนและการใช้
ชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และสร้างสรรค์ผลงานที่ เกิดจากการใช้ เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับการเรียน
และการน า เสนองาน และสามารถใช้สมาร์ท โฟนในการ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันและสืบค้นข้อมูลทางด้านการเรียน
รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย e-book และเว็บไซต์ Kahoot 
โดยงานห้องสมุด และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสูงกว่า 
 ที่สถานศึกษาก าหนด  
- นักเรียนทุกคนมีการสมัคร E-mail เพ่ือเข้าร่วมชั้นเรียนใน 
google classroom เข้าเรียน ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ในระดับดีทุก
คน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน มีการถ่ายคลิป vdo 
แนะน าตัวเองเพ่ือใช้ประกอบวิชาคอมพิวเตอร์ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีการผลิตหนังสั้นคุณธรรม 
จ านวน ๕ เรื่องเพ่ือใช้ประกอบวิชาคอมพิวเตอร์ และผลงานอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยมทุกกลุ่ม โดยครูมีการประเมินความก้าวหน้าในการ
ท างานของนักเรียน ๓ ระยะ นักเรียนมีความก้าวหน้าต่อเนื่องทุก
กลุ่ม 
- ผลการประเมินการใช้สื่อ แอปพลิเคชั่นของนักเรียนทุกคน พบว่า 
นักเรียนทุกคนมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น การเข้ากลุ่ม Line 

- ผลการประเมินการใช้
ห้องเรียน Google 
Classroom 
-ผลการประเมินคลิป vdo 
แนะน าตัว โดยใช้โปรแกรม
หรือแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ เช่น 
Viva, iMovie, และ TikTok 
เป็นต้น 
- ผลการประเมินหนังสั้น
คุณธรรม  
- สรุปรายงานผลการประเมิน
การใช้เครื่องมือที่ใช้ในการ
สื่อสารทางออนไลน์ ได้แก่ 
Line, Facebook, Google 
Meet และ Zoom เป็นต้น 
- ผลการประเมินการใช้สื่อ 
DLTV/DLIT 
- ผลการรายงานกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย 
e-book และเว็บไซต์ 
Kahoot 
- ผลงานนักเรียน 
- ผลการรายงานการใช้สื่อ



๓๒ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
เพ่ือเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง และการใช้ Facebook ในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง 
ๆ อย่างน้อย คนละ ๒ ช่องทางขึ้นไป 
- ผลการประเมินสถิติ การ เข้ าถึ งสื่ อออนไลน์ต่ า ง  ๆ เช่น 
DLTV/DLIT พบว่า นักเรียนทุกคนมีการศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจาก
สื่อเดือนละมากกว่า ๓ ครั้ง   
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย e-book และเว็บไซต์ 
Kahoot โดยงานห้องสมุด และรายวิชาภาษาอังกฤษ 
- การค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลจากเว็บไซต์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ              
ในการค้นหา 
- นักเรียนทุกคน มีการน าเสนอผลงานต่างๆ โดยใช้ Power Point 
ในวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ และ วิชาคณิตศาสตร์การน าเสนอ
ข้อสอบ การสืบค้นหาความรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 
อย่างน้อยคนละ ๒ ชิ้นงานขึ้นไปต่อภาคเรียน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทุกคน มีผลการประเมินการใช้
โปรแกรม Google Docs ในการเขียนโครงงานบูรณาการ
นวัตกรรมไผ่ อยู่ในระดับด ี
- ผลการประเมินการน าเสนอวิดีทัศน์ หัวข้อ “จิตอาสาคืออะไร” 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนอยู่ในระดับดี  
- สรุปผลการประเมินการใช้สื่อของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์  นักเรียนทุกคนสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่าง
น้อยคนละ ๑ ช่องทาง 
- ผลการประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ เช่น 
เว็บไซต์ Kahoot, และ Quiz  พบว่านักเรียนทุกคนสามารถใช้งาน
ได้คล่องแคล่วเป็นแบบอย่างและแนะน าเ พ่ือน สอนเ พ่ือน 
ถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานได้ในระดับดีทุกคน 
- ผลการประเมินสรุปการเรียนของผู้เรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป ใน
สาระเทคโนโลยี  ร้อยละ ๘๙.๖๓ 
- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่า นักเรียน  ร้อยละ ๑๐๐ มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป   

น าเสนอ PowerPoint 
โปรแกรมตระกูล          
 G-Suite ได้แก่ Google 
Slides, Google Sheets 
และ Google Docs เป็นต้น 
- ผลการประเมินการจัดการ
เรียนการในรูปแบบออนไลน์ 
ในช่วงปิดเรียนเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด ๑๙ ผ่าน
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น 
Zoom, Goolge meet, 
Line และ Facebook ใน
รายวิชาต่าง ๆ 
- ผลการประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน โดยให้นักเรียนใช้
เครื่องมือสื่อสารประกอบการ
เรียนรู้ เช่น การศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมจาก QR 
CODE และการท า
แบบทดสอบออนไลน์ จาก
เว็บไซต์ Kahoot, Quizizz 
และ Google Forms 
- ผลการประเมินสรุปการ
เรียนของผู้เรียนที่ได้ระดับดี
ขึ้นไป ในสาระเทคโนโลยี   
 - รายงานผลการประเมิน
ตนเองของครูผู้สอนทุกคน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

อ้างอิง  
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๑.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑.๒.๕) มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
***สรุปนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
สูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด ซ่ึงเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ -
๘๑.๙๖ 

  

จากการจัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และโครงการติวโอเน็ต ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  สูงกว่าค่าเปูาหมาย โดยมีนักเรียนที่เป็นไปตามค่า
เปูาหมาย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๖ ซึ่งสูงกว่าค่าเปูาหมาย(ร้อยละ ๗๒) 
และผลการทดสอบระดับชาติ นักเรียนมีจ านวนเข้าร่วมการทดสอบตาม
ความสมัครใจ ซึ่ ง ผลการทดสอบระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-net)            
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส าหรับระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับโรงเรียน 
และระดับประเทศ  แต่ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่า
ระดับจังหวัด นอกจากนี้คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ มีแนวโน้มที่ดี 
ทั้งนี้เพราะว่า แนวโน้มค่าเฉลี่ยคะแนนระดับประเทศลดลง แต่ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และในรายวิชาอ่ืน ๆ ก็มีแนวโน้ม
ที่ดีข้ึนเช่นเดียวกัน 

- ประกาศก าหนดค่า
เปูาหมายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
- ประเมินผลการเรียน 
ปพ.๕ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านระบบ sgs  
-รายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
และ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
- รายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
ครูผู้สอนทุกคน 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ อ้างอิง 

 
 
 

 

 



๓๔ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๑.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑.๑.๖) มี
ความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 
 
***สรุป
นักเรียนมี
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ 
การฝึกงาน 
หรือการท างาน 
มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดี
ต่องาน อาชีพ
ร้อยละ ๙๔.๘๙ 
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก าหนด 

   ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ จากกิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดขึ้น จากโครงการตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา
(เศรษฐกิจพอเพียง) การเลี้ยงไก่ไข่ การท านา การเลี้ยงปลา          
การเลี้ยงหมูปุา การปลูกผัก และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สอดแทรกทักษะอาชีพ อย่างรอบด้วน อีกทั้งยังมีการด าเนินการ
แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ซึ่งผลการประเมินดังนี้ 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
(ใช้ข้อมูลข้อที่ ๑ และ ๒) 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีแฟูมสะสมงาน (Portfolio) เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา (ใช้ข้อมูลข้อที่ ๓) 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๗๙.๕๗     
มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา (ใช้ข้อมูลข้อที่ ๔) 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๑๐๐        
มีความพร้อมในการท างานและประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา (ใช้ข้อมูลข้อที่ ๕)    
  

๑.ผลการรายงานจ านวน
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับ 
ม.๓ และ ม.๖ จากฝุาย
ทะเบียน 
๒.ผลการวัดเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพในวิชาแนะแนว 
๓. แฟูมสะสมผลงาน 
(Portfolio) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียน
พนมทวนพิทยาคมฯ  
๔. สรุปรายงานผลจ านวน
นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
 ๕. สรุปรายงานผลจ านวน
นักเรียนที่มีความพร้อม      
ในการท างานและประกอบ
อาชีพของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 

 
 

 

 

 



๓๕ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
๑.๒.๑) การมี
คุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 
 
***สรุปนักเรียน
มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ร้อยละ ๙๙.๕๑ 
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป ซ่ึงเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

  

   ผลกา รประ เ มิ น ของผู้ เ รี ย น โดยกา รสั ง เ กต         
การสอบถาม การสัมภาษณ์ การประเมินกิจกรรม/
โครงการ การส ารวจเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จากการส่งเสริม
และสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคา รพในกฎ  กติ กา  ไม่ ยุ่ ง เ กี่ ย ว กั บย า เ สพติ ด               
และค่านิยมและจิตส านึกที่ดีโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม อยู่อย่างพอเพียงตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียน
จ านวน ๔๘ คนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และนักเรียน           
ที่ได้ระดับดีเลิศ ๑๒๕ และได้ระดับดี ๙๐ คน             
รวมนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไปจ านวน ๒๖๓ คนจาก
นักเรียนทั้งหมด  โดยพิจารณาแยกเป็น ๔ ประเด็น 
ดังนี้ 
  ๑. การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม สังเกตจากนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง (ร้อยละ ๙๘.๘๖)  กิจกรรม
นักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน (ร้อยละ ๑๐๐)                
จิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์  (ร้อยละ ๑๐๐)               
การเข้าค่ายคุณธรรม(ร้อยละ ๑๐๐)   แล้วแสดงออก
ถึงพฤติกรรมตามการประเมินผล  พบว่า เฉลี่ย
นักเรียนร้อยละ ๙๙.๗๒  ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๒.การเคารพ กฎ กติกา สังเกตจากการมาโรงเรียน 
กา ร เ ข้ า เ รี ย นตร งต่ อ เ ว ล า  ( ร้ อ ยละ  ๙๘ .๘๖ )                   
บันทึกการเข้าเรียน รวม ความเป็นพลเมืองที่ดี 
เอกสารแฟูมงานปกครอง นักเรียนที่ไม่เคยประพฤติผิด
กฏระเบียบ ร้อยละ ๙๘.๑๑ ดังนั้น ในการเคารพ กฎ 
กติกา  โดยเฉลี่ยนักเรียนร้อยละ ๙๘.๔๙ ได้ระดับดี
ขึ้นไป 
 ๓. มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดี สังเกตและผลการ
ประเมินโครงการสภานักเรียน (กิจกรรมน้องไหว้พ่ี พ่ี

-ผลการรายงานการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- ผลการประเมินค่านิยม ๑๒ ประการ 
จากรายงานโครงการกิจกรรมสภานักเรียน 
ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรม
ประจ าวัน กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานนอกโรงเรียน 
-รายงานผลการประเมินโครงการจิตอาสา  
-ผลการประเมินการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ 
- รายงานผลการประเมินกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมมูลนิธิเครือข่ายไท่ชิ่ง 
- ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง 
-รายการผลการประเมินการด าเนิน
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
- สรุปรายงานผลโครงการวันตรุษจีน 
-สรุปรายงานผลโครงการวันคริสต์มาส  
- สรุปรายงานผลโครงการรักการอ่าน 
-รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-ผลการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนภาคเรียนที่ ๑-๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ อ้างอิงจากแฟูมเอกสาร
งานปกครอง 
-ผลการประเมินนักเรียนจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 



๓๖ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
รับไหว้) โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และการเข้า
ร่วมโครงการรักการอ่าน กิจกรรมโตวาที การแสดง
ความคิดเห็น  โครงการวันส าคัญต่าง ๆ และการ
ประเมินผลหลังการจัดการเรียนการสอน พบว่า
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
 ๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ข้อ สังเกตได้จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยการประเมินของ
ครูผู้สอน  ร้อยละ ๙๙.๘๑ นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
๑.๒.๒) ความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็น
ไทย 
 
***สรุปนักเรียน
เข้าร่วมกจิกรรม
ที่สถานศึกษาจัด
ขึ้นและมีผลการ
ประเมิน ความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็น
ไทย 
ร้อยละ ๙๖.๙๘ 
ได้ระดับดี 
ขึ้นไป เป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

  ผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย พบว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย จากการท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยมีนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๔๗ คน  ระดับ
ดีเลิศจ านวน ๒๒ คน และอยู่ในระดับดี  ๑๘๘ คน   
ซึ่งคิดเป็นนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ ๙๖.๙๘ (จากนักเรียนทั้งหมด ๒๖๕ คน) ทั้งนี้ 
พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและ 
ท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทย ดังนี้ 
- ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐   
ของนักเรียนทั้งหมด  
- ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านและ
ห้องสมุดโรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
๑๐๐ 
- ผลการประเมินการเข้าร่วมโครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑. ผลการประเมินกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา  
๒. ผลการประเมินรายงานกิจกรรมรักการ
อ่านและห้องสมุด 
๓. ผลการประเมินการด าเนินโครงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
๔. ผลการรายงานกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ
ตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๕. สรุปประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
สภานักเรียน 



๓๗ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
  - ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ

ตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา มีนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
- กิจกรรมสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Young เป็น
ไทย คลิป ๑ นาที ภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรมวิถีใหม่
ของวัยรุ่น ” ซึ่งพบว่าจากกิจกรรมมีผลการประเมิน   
มีนักเรียนจ านวน ๔๓ คนส่งผลงาน และทุกชิ้นอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
-กิจกรรมกลุ่มศิลป์สร้างสรรค์ ผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๙๐ 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอย
หลักฐาน 

๒. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
๑.๒.๓) การ
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และ
หลากหลาย 
 
 
***สรุป
นักเรียนร้อยละ 
๙๙.๓๑ 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่

    นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม โดยนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียน และมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ดังนี้ 
- โครงการวันตรุษจีน ร้อยละ ๑๐๐ 
- โครงการวันคริสต์มาส ร้อยละ ๑๐๐ 
- โครงการสภานักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
- โครงการรักการอ่าน ร้อยละ ๑๐๐ 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ร้อยละ ๑๐๐ 
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ร้อยละ ๙๕.๙๑ 
  ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

- สรุปรายงาน
ผลโครงการวัน
ตรุษจีน 
-สรุปรายงานผล
โครงการวัน
คริสต์มาส  
- สรุปรายงาน
ผลโครงการรัก
การอ่าน 
-  สรุปรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
นักเรียน 
-สรุปรายงานผล
กิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม่ 



๓๘ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอย
หลักฐาน 

สถานศึกษา
ก าหนด 
  

 
     จากข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา รวมไปจนถึงประเพณีและ
วัฒนธรรม โดยมีนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป ในทุกกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๓๑ 
  จากการที่นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่ วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย เช่น การเข้ารวมกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งผลให้นักเรียนความสามารถเข้า
ศึกษาต่อ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นอกโรงเรียนได้อย่างเรียบร้อย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาได้รางวัลชนะเลิศประเภทกรีฑา จ านวน ๒ รายการ 

- สรุปรายงาน
ผลกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
๑.๒.๔) สุข
ภาวะทาง
ร่างกาย  
และจิตสังคม 
 
***สรุป
นักเรียนร้อยละ 

 ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกาย สุขภาพจิต และสังคม 
พบว่านักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่สมบูรณ์ มีการแสดงออกที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  จากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโรงเรียน เช่น    
การส่งเสริมการออกก าลังกาย เช่น การแข่งขันกีฬาจังหวัด และมีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม จากการบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และ
กิจกรรมจิตอาสา ซึ่งผลการประเมินพบว่า นักเรียนร้อยละ ๘๘.๗๖ มีสุข

- ผลการทดสอบวิชา
พลศึกษาและสุข
ศึกษา ของนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ผลการรายงาน
ข้อมูลการชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง และการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน 
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๓๙ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๘๘.๗๖ 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป ซึ่งกว่า
สูงค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
  

ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
มีรายละเอียดผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
   ๑. ผลการประเมินจากตัวชี้วัดวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา นักเรียน
ร้อยละ ๘๖.๕๙ มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
๒. ผลการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน ร้อยละ ๗๘.๖๗ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
๓. ผลการประเมินสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม โปรแกรม SDQ นักเรียน
ร้อยละ ๙๐.๑๒ มีผลการประเมินปกต ิ
๔. ผลการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนร้อยละ 
๙๙.๖๕ คุณภาพระดับดีข้ึนไป  

นอกจากการที่นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยังส่งผล
ให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้  

๑. การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี  
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา รุ่นอายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี 

ประเภทวิ่ง ๒๐๐ เมตร 
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา รุ่นอายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี 

ประเภทวิ่ง  ๔๐๐ เมตร 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
- ผลการประเมิน 
SDQ ของนักเรียนแต่
ละชั้นเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  
- ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญ ข้อ
ที่ ๔ ด้านทักษะชีวิต 
เรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  
๕.ผลการสรุปรางวัล
การเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 
๖. ภาพกิจกรรม 
รางวัลต่าง ๆ  
 

 
จุดเด่น 
         นักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มีความรู้ทางด้านวิชาการและความสามารถทางกีฬา 
ต่อเนื่องจากปีการศึกษาก่อนหน้า  มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาสมรรถนะของตนเองได้ตาม
ช่วงวัย มีผลการทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ที่มีพัฒนาการสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา 
นักเรียนยังมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สังเกตได้จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และมีมารยาทที่ดี  มีเมตตา มีน้ าใจ เช่น การไหว้ทักทาย นอกจากนี้นักเรียน        
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จากการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทยร่วมกับทางโรงเรียน
และองค์กรต่าง ๆ และมีการฝึกอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้                
ในอนาคต ซ่ึงมีทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ ควบคู่คุณธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มีนักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงสมส่วนในอัตราส่วนร้อยละที่น้อยลง 

ควรจัดโครงการที่ซึ่งสามารถดูแล และพัฒนาอัตราการเจริญเติบโตของนักเรียนให้มีความสมส่วนมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือสุขภาพกายท่ีดี และส่งผลถึงสุขภาพจิตที่แจ่มใสอย่างต่อเนื่อง 



๔๐ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มากขึ้น โดยจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ทางร่างกาย/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒) ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถ ในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

๓) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ โดยจัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามศาสตร์พระราชา เพ่ือการมี
งานท า 

๔) ด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มีกระบวนการพัฒนาด้วยขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 

 ขัน้เตรียมการและสร้างความตระหนัก  
     - จัดประชุมครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจถึงความส าคัญ    
ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา บทบาท และ
ภารกิจของครู ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นและความสมัครใจเป็นภาคี
เครือข่ายผู้ปกครองในการประสานงาน และเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
     - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔ ฝุาย ได้แก่ ฝุายบริหารงานวิชาการ 
ฝุายบริหารงานบุคคล ฝุายบริหารงานงบประมาณ และฝุายบริหารงานทั่วไป มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
     - วางแผนการด าเนินงานโดยจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภาระงานของคณะกรรมการ      
แต่ละคณะ  

 ขัน้ด าเนินการ 
     - ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓ 
มาตรฐาน  
     - ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายความส าเร็จ เอกลักษณ์ของโรงเรียน อัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วย
ขั้นตอน P๓S (P-Plan ขั้นวางแผน S-Survey ขั้นส ารวจ S-Support ขั้นสนับสนุน S-Supervise ขั้นนิเทศ 
ก ากับและติดตาม)  และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงนโยบาย         



๔๑ 

 

ด้านการศึกษาของรัฐบาล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาทุกด้านในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับครูและนักเรียน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา          
ของสถานศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา 
     - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและงานทั้ง ๔ ฝุายตามภารกิจของสถานศึกษา และระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
     - จัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙   
     - ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยขั้นตอน ๒CERS (C-Choose ขั้นเลือกการจัดการ C-Coach ขั้นโค้ช E – Evaluate 
ขั้นวัดและประเมินผล R-Report ขั้นรายงานผล และ S-Share ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้) ได้แก่ ประชุม
คณะกรรมการฝุายบริหารงาน ๔ ฝุาย ประชุมครู เพ่ือการปรับปรุง แก้ไขการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เดือนละครั้ง และประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
     -นิเทศติดตามด้วยรูปแบบ SPIDER และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยคณะกรรมการนิเทศ
ภายในภาคเรียนละ ๓ ครั้ง  
     - ติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างโปร่งใส ด้วยหลักของการความพอเพียง และส่งเสริม 
สนับสนุนการท ากิจกรรมทุก ๆ ฝุาย  
     - ประเมินและพัฒนาหลักสูตรโดยครูผู้สอนทุกคน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
     - ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยท าหน้าที่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     - วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและจัดท ารายงานประจ าปีเผยแพร่แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี และ
สาธารณชน   

 ขั้นน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
     จากขั้นตอนก่อนหน้า ซึ่งมีการน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งเป็นข้อมูลในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบต่อไป 

 ขั้นประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องและสารธารชน 



๔๒ 

 

     หลังจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จสิ้น จะมีการประชาสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว มีการเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์      
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา  
ของสถานศึกษา อีกทั้งยังเปิดช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

โดยสถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา         
และทุกกลุ่มเปูาหมาย มอบหมายงานให้สอดคล้องกับความถนัดของบุคลากร เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา และจัดให้มี
ชุมชนทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  โดยการด าเนินงานนี้เป็นไปตามขั้นตอน P๓S+๒CERS ซึ่งมีการวาง
แผนการบริหารจัดการงบประมาณอย่างรัดกุม เกี่ยวกับการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ลงมือด าเนินงานต่างๆ ตามโครงการ และมีการ มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
และสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาแผนงานที่วางไว้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารอย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ผลการพัฒนา 
   โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม มีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการด าเนินการที่ได้มาซึ่งเปูาหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจอย่างเป็นระบบ มีการปรับวิสัยทัศน์ ให้มีความกระชับยิ่งขึ้น เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง                   
และง่ายต่อการเข้าถึงน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แล้วเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือลงมติเห็นชอบ ท าให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบบริหารงานตามขั้นตอน P๓S+๒CERS สถานศึกษา         
มีความต้องการที่จะพัฒนาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยได้ท าการวิเคราะห์โครงการในแผนงาน        
ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
ของสพฐ ยุทธศาสตร์ของต้นสังกัด สพม.๘ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐาน สมศ. ทั้งนี้ได้   
มีการร่วมกันประชุมและก าหนดยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให้มีครอบคลุมและมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จัดท าโครงการ ๙ โครงการ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ (อ้างอิงภาคผนวก 
หน้า ๙๕ )  บริหารจัดการ ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ตรวจสอบความถูกต้อง          
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น า บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีการ
ตรวจสอบ ประเมินความสมเหตุสมผลของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การด าเนินโครงการตาม
แผนงาน มีการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเพียงพอ และพอเพียง ควบคู่กับการส่งเสริม 
สนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน มีระบบนิเทศภายใน ด้วยรูปแบบ SPIDER เพ่ือน าข้อมูล   



๔๓ 

 

มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ตามกลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และแหล่งเรียนรู้สู่สากล  กลยุทธ์ที่ ๕  บริหาร
จัดการด้วยระบบเทคโนโลยี สู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือชุมชนและเครือข่าย 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง มีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมศักยภาพ       
ของนักเรียนในด้านการอ่าน และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเอง          
อย่างเหมาะสม อาทิ เช่น กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งนักเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง               
และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนเกี่ยวกับการออม การหารายได้  จากธนาคารขยะ การลดปริมาณขยะ
ประเภทแก้วน้ า ลดใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ          
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน           
เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูแล้วจึงเกิดการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จนส่งผลให้ครูได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (ประเภทชาย) จากการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดท าท ามิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา”  
ของจังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน บริเวณภายใน
โรงเรียน และบริเวณรอบ ๆ ครูและชุมชนได้ใช้สถานที่ฝึกฝน ออกก าลังการ และครูได้รับรางวัลชนะเลิศ        
เปตอง งานวันครูจากตัวแทนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ สถานศึกษาผ่านมาตรฐานการรับรองจาก Thai Stop 
COVID ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ท าให้สถานศึกษามีความสะอาด ความปลอดภัย ส าหรับผู้ที่
ใช้สถานที่ในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน มีการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน         
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน มีครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ครูได้รับการสนับสนุนในการเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม มีการน าหลักสูตรท้องถิ่นอาชีพ
สู่การปฏิบัติ ซึ่งท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการท างานกลุ่ม การท าโครงงาน การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต จากการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็น
อย่างดี  โดยนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จากสถานที่จริง ท าให้นักเรียนได้รับ
ทราบถึงปัญหา และมีการศึกษาหาความรู้ เพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้น และจากการ
บริหารจัดการในทุกภาคส่วน สถานศึกษาได้เป็นแบบอย่างในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โครงการตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา โดยได้รับความร่วมมือจากสโมสรโรตารีท่าม่วง เข้าร่วมศึกษาดู
งานและสนับสนุนการเลี้ยงไกไข่ และได้รับมอบสาส์นตราตั้งแก่สโมสรอินเทอร์แรคท์ ทั้งนี้เป็นผลจากการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษา หลังการด าเนินกิจกรรมมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างเป็นปัจจุบัน        



๔๔ 

 

ในรูปแบบวารสาร และเว็บไซต์ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป รายละเอียดและร่องรอยหลักฐานแยกตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๑  การมี
เปูาหมาย  
วิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
 
***สรุปร้อย
ละ ๑๐๐ 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม ซึ่ง
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก าหนด 

สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ที่กระชับและมีความเป็นไปได้
และมีพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียน
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีการก าหนดอัตลักษณ์คือเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพ้ืนที่
ภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทุกระดับชั้น และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
นี้มีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องพ่ึงตนเองให้ได้  ส าหรับเอกลักษณ์ที่กล่าวว่า 
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้ และจากผลการประเมินตนเองของครูทุกคน พบว่า ครูทุกคนมีการปฏิบัติ
ได้สอดคล้องกับการบริหารและการจัดการตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ในระดับดี
ขึ้นไป ซึ่งนอกจากมีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจเพ่ือให้ครู
น าไปขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุผลแล้ว นักเรียนยังมีการท่อง
วิสัยทัศน์โรงเรียนจากกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วงเช้าทุกวัน น าทีมโดยสภา
นักเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ทราบถึงเปูาหมายของการพัฒนา
ตนเอง ไปสู่ความส าเร็จที่ตั้งไว้ต่อไป มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการน าวิสัยทัศน์ไปใช้ในทางปฏิบัติตามที่สถานศึกษา
ด าเนินการ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ (คะแนนความพึงพอใจ
ระดับดีมาก มีค่าอยู่ระหว่าง ๔.๕๐-๕.๐๐) และมีการน าผลการประเมินไป
ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมวิสัยทัศน์ในปีการศึกษาต่อไป ให้มีการทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะต่อไปในศตวรรษท่ี ๒๑  

-สรุปผลการประเมิน
ความคิดเห็นของครูที่มี
ต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
-สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการน า
วิสัยทัศน์ไปใช้ในทาง
ปฏิบัติตามที่สถานศึกษา
ด าเนินการ 
-ผลการประเมินการใช้
แผนพัฒนาสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-ผลการประเมินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
-ผลการประเมินความ
สอดคล้องของโครงการ
กับแผนกลยุทธ์โรงเรียน
ในแผนปฏิบัติการ 
-ภาพกิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๒ มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ

สถานศึกษามี รูปแบบบริหารงาน ด้วยขั้นตอน P๓S+๒CERS  ซึ่งมีการ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ตามขั้นตอน P๓S นั่น
คือ การวางแผน ส ารวจ และผู้บริหารสนับสนุนการท างานของทุกฝุาย 

๑. สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้     
ที่เก่ียวข้องในการบริหาร



๔๕ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
สถานศึกษา 
 
***สรุปร้อยละ 
๑๐๐ 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ 
ยอดเย่ียม  
ซ่ึงเป็นไปตามค่า
เป้าหมายท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

 
 

นิเทศ ก ากับ และติดตามการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน และด้วยขั้นตอน 
๒CERS ในการจัดการเรียนการสอนของครู และท าหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการสนับสนุน เลือกการจัดการเรียนรู้        
ที่เหมาะสมส าหรับนักเรียน จากนั้นใช้วิธีการโค้ชหรือเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน วัดและประเมินผลตามสภาพจริง รายงานผล
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ ทั้งนี้ มีผู้ปกครอง นักเรียน และภาคี
เครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ในแต่ละขั้นตอน โดย         
มีเปูาหมายในการพัฒนาตามขั้นตอนคือคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
ดังแผนภาพด้านล่างนี้ 

 
ร่วมกับรูปแบบการนิเทศการศึกษา ด้วยขั้นตอน SPIDER (S- Surver การ
ประเมินความต้องการ P- Plan การวางแผนการนิเทศ I- Inspire การให้
ความรู้ก่อนการนิเทศ D- Doing การด าเนินการนิเทศ E- Evaluation   
การประเมินผล R- Reflect การสะท้อนผล) 
โดยสถานศึกษาได้มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของทีมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเทศบาล
ตลาดเขต วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคราช สถานีต ารวจ 
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน การร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สถาบัน   
พระบรมราชชนก สโมสรโรตารีท่าม่วง มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ และจากผลการประเมิน
ตนเองของครูแต่ละคน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนี้ พบว่า ทุกคน   
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๓๔ 

จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
๒. รายงานการประเมิน
ตนเองของครู  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓. รายงานการประชุม
คร ู
๔. บันทึกการประชุม
ฝุายบริหาร 
๕. ผลการประเมิน
โครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
 
 



๔๖ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
และผลการด าเนินการ แผนคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยโรงเรียนมี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ประชุมฝุายบริหารโรงเรียน อย่างน้อยเดือนละ ๓ ครั้ง ประชุมครูและ
บุคลากร อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๓ ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
และทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
 
***สรุปร้อยละ 
๑๐๐ 
ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยมซึ่งสูง
กว่าค่า

จากการบริหารจัดการด้วยขั้นตอน P๓S+๒CERS  ทางโรงเรียนได้มีการ
ด าเนินการ โดยมีการประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ ๒ ด้วย
การด าเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และแหล่งเรียนรู้สู่ สากล จากการส ารวจ        
ความต้องการ และสนับสนุน ส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้
รอบด้าน เช่น  
- ด้านวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้น และผลการ
ทดสอบระดับชาติมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
- ด้านความสามารถทางกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกรีฑา   
เหรียญทอง ๒ เหรียญทอง 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีการด าเนินการตาม ๕ ขั้นตอน ซึ่ง
จากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับรางวัลระบบดูแลนักเรียนดีเด่นระดับ
เหรียญเงิน ซึ่งครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบ้าน ๑๐๐% ท าให้ทราบถึงข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคลและสามารถช่วยเหลือ ส่ งเสริม ในด้าน
ทุนการศึกษา รวมไปถึงความรู้ ความสามารถในการส่งนักเรียนเข้าร่วม
ชิงค่าเทอมใน รายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ทางช่อง ONE๓๑ เข้าตอบ

- ผลการประเมินหลักสูตร
แกนกลาง ฯ ๒๕๕๑ (ฉบับ 
ปรับปรุง ๒๕๖๑)  
-ผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และแหล่งเรียนรู้สู่
สากล 
- ผลการประเมินหลักสูตร
ท้องถิ่นอาชีพ โดยบูรณาการ
ไผ่   
- สรุปผลการประเมินแผน
จัดการเรียนรู้โดยฝุาย
บริหารงานวิชาการ  
- ผลการประเมินหลักสูตรของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

75
80
85
90
95

100

โครงการท่ี
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ท่ี 2 

โครงการหลัก
ท่ี3 

โครงการท่ี
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ท่ี 2 

โครงการหลัก
ท่ี4 

โครงการท่ี
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ท่ี 5 

โครงการหลัก
ท่ี 8 

โครงการท่ี
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ท่ี 6 

โครงการหลัก
ท่ี 9 

เปูาหมาย 85 85 85 85

สรุปผลการด าเนินงาน 86 97.39 92 88.24

ร้อ
ยล

ะ 

แผนภูมิแสดงผลการสรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 



๔๗ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก าหนด 
 
  

ค าถามทางวิชาการ ในหมวดวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.๒ ได้เงินรางวัล
สูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ หมวดวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.๖ ได้เงิน
รางวัล ๘๖,๐๐๐ บาท และส่งเสริมนักเรียนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น        
ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รับทุนโครงการ ทุนเปลี่ยนชีวิต ซึ่งเป็น
ทุนเรียนฟรี เรียนออนไลน์เป็นคอร์สการเรียน ตามเวลาว่างที่นักเรียน
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง จ านวน ๕ คน 
และ สรุปผลการประเมินตนเองของครูทุกท่านด้านการบริหารจัดการ
ทางด้านวิชาการ พบว่า จ านวนครู ๑๗ คน ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
(ปฏิบัติร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป (อ้างอิงเกณฑ์ภาคผนวกหน้า ๗๖) คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ และจากการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น แต่ละกลุ่ม
สาระมีการด าเนินการโครงการที่สะท้อนถึงการพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
หลากหลาย โครงการมีผลส าเร็จตามโครงการที่ก าหนดไว้  เช่น        
การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนในการเข้าค่ายแกนน าเยาวชนอนุตรธรรม 
จากความร่วมมือเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมเครือไท่ชิ่ ง การพัฒนางาน
อาคาร สถานที่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปูองกันโรค จนได้รับรอง
ผ่านมาตรฐานเป็นสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย และการปรับปรุงพ้ืนที่ 
โคกหนองนา โมเดล เพ่ือฝึกฝนทักษะอาชีพ และการมีความพอเพียง
ด้วยความร่วมมือในการสร้างโรงเรือนเพราะเห็ด จากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก เป็นต้น  
ซึ่งผลการประเมินโครงการทุกโครงการสูงกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้  

- ภาพกิจกรรมการ เรียนการ
สอน  
- แฟูมผลงานนักเรียน   
- รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- รายงานโครงการฝุายบริหาร
วิชาการ 
-รายงานผลการจัดการเรียนรู้
ช่วงหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 
-สรุปรายงานผลการแข่งขัน
กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
กาญจนบุรี 
-ผลการประเมินโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
-เกียรติบัตรผ่านมาตรฐาน
สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย 
ปูองกันโรค COVID-๑๙  
-ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
รายการเก่งจริงชิงค่าเทอม  

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๔ พัฒนาครู
และบุคลากรให้
มีความ

โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ครูและบุคลากรทางการศึกษา

- สรุปผลการรายงานการเข้า
ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 
ของครูและบุคลากร 



๔๘ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
***สรุป 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป  
ร้อยละ ๙๗.๐๐  
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก าหนด 
 

  

ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และครูทุกคนเข้าร่วมอบรม
กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรครูให้เข้ารับการประเมินวิทยฐานะ ช านาญการ และ
ช านาญการพิเศษ อบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ จนสามารถน าไปแก้ปัญหาที่
พบได้ครอบคลุม เกิดประสิทธิภาพ และมีแนวทางที่หลากหลายในการ
น านวัตกรรมไปปรับใช้ รวมถึงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ (คะแนนความพึงพอใจระดับดี 
มีค่าอยู่ระหว่าง ๓.๕๐-๔.๔๙)    นอกจากนี้มีผลการประเมินดังนี้ 
๑. ผลการรายงานสรุปการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรของ
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ พบว่าการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 
ไม่น้อยกว่าปีละ ๑๒ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ผลการรายงานการส่งเอกสาร และร่องรอยหลักฐานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
โดยต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง/ปี คิดเป็นร้อยละ ๘๘  
๓. ผลการประเมินการนเิทศการสอนจ านวน ๓ ครั้ง/ภาคเรียน โดยคณะ
ครทูุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการท างานร่วมกัน  
๔. สรุปผลรายงานการประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้น
อย่างน้อยปีละ ๑๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๙๔ (ใช้ข้อมูลในข้อที่ 
๑) และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสาน และครูใน
ระดับชั้นมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการท างาน
ร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๑๐ ครั้งคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ใช้ข้อมูลข้อที๒่- ๔)  
ซ่ึงจากผลการด าเนินการมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ 
-ครูได้รับการพัฒนาและได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ เป็นวิทยากรในวง PLC การพัฒนาตนเองตาม วPA  
-ผู้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองทั้งด้านกีฬาได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองวันครูประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๕  
- ครูได้รับสนับสนุนการอบรมตลาดนัดวังจันทรเกษม และได้สร้างสรรค์
ผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทนักร้องชาย จากการ
ถ่ายท ามิวสิควิดีโอประกอบเพลง ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา  

- รายงานผลการด าเนิน
โครงการศึกษาดูงาน งาน
พัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
- ผลการสรุปการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การรวมกลุ่มชุมชนทาง
วิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
- ผลการรายงานการนิเทศ
การสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-สรุปผลรายงานการประชุม
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และระดับชั้น 
-ผลการรายงานการประเมิน
ตนเองของครู ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
-ผลงานครู/เกียรติบัตรการ
อบรมออนไลน์ 
-สรุปผลการประเมินการขอ
เลื่อนวิทยฐานะ 
-เกียรติบัตรรางวัลครูต้นแบบ  
-ผลการประเมินความพึง
พอใจโครงการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 

 



๔๙ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๕ จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
***สรุป
นักเรียนร้อยละ 
๙๗.๓๙ 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก าหนด 
 

    สถานศึกษาได้จัดจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม     
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน มีการจัดสรร
งบประมาณ จัดหาสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ใช้ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ครบทุกห้องเรียนตามโครงการ ห้องเรียนมีความพร้อม    
จากการติดตั้งสื่อและอุปกรณ์ท่ี เอ้ืออ านวยความสะดวก  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน พัฒนาแหล่งเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล ทาสีซ่อมแซมรั้วโรงเรียน 
ซ่อมแซมหอประชุม อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี
มณีกาญจน์จัดสรรงบประมาณปรับปรุงศาลา  
-ด้านความปลอดภัย มีการ ซ่อมแซม บ ารุง ติดตั้งระบบไฟฟูา 
ส่องสว่างให้มีการใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ บริเวณบ้านพักครู  
- จัดห้องการบริหารงานให้เป็นสัดส่วน เพ่ือความสะดวก เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาโรงเรียนให้มีความสะอาด มีอาคารเรียน
และห้องน้ าที่ เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
- การบริหารจัดการสถานที่การผลิตน้ าบริการนักเรียนและชุมชน 
โดยการปรับปรุงเครื่องสูบน้ าบาดาล เพ่ือให้บุคลากร 
ของสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนบริเวณ 
รอบโรงเรียนได้ใช้น้ าที่มีคุณภาพ 
 ซึ่งสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่าสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๓๙ 

-ผลการประเมินโครงการ
อาคารสถานที่ ในแผนปฏิบัติ
การการศึกษา ๒๕๖๔ 
 -ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจกับผู้เกี่ยวข้อง 
ในการใช้อาคารสถานที่ 
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
- ผลการรายงานการประเมิน
ตนเองของครูผู้สอนทุกคน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 



๕๐ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๖  จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
และการจัดการ
เรียนรู้ 
 
***สรุปร้อยละ 
๑๐๐ 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม ซึ่ง
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก าหนด 
 
  

โรงเรียนมีระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
โรงเรียน มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายทั่วบริเวณโรงเรียน มีการบริการซิมอินเทอร์เน็ตให้ฟรี
กับครูและนักเรียน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ช่วงเรียนออนไลน์ 
โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
- ผลการประเมินห้องเรียนที่มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ 
มีห้องเรียนที่มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ ทุกห้องอยู่ใน
ระดับดีมาก พร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้ดีมาก 
- ครทูุกคนใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยจากการประเมิน
ความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีในการท างานหรือการน าเสนองาน 
โดยจากการประเมินความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับดี 
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน ใช้อุปกรณ์การสอน
ทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
ซึ่งมีผลการประเมินการใช้งานสื่อการสอนอยู่ในระดับดี 
- ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการด้านจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้โดยครู พบว่า ครูทุกคนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
นั่นคือ มีการปฏิบัติร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป (ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
อ้างอิงเกณฑ์ภาคผนวกหน้า ๗๖) 
-ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อของครู ประเมินโดย 
นักเรียน ผู้ปกครอง พบว่า มีความพึงพอใจในระดับดี เฉลี่ยคิดเป็น 
๔.๓๕ (คะแนนความพึงพอใจระดับดีมาก มีค่าอยู่ระหว่าง ๓.๕๐-
๔.๔๙) 
โรงเรียนมีระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังมีการประชุมทางไกลของครูและ
บุคลากรเพ่ือท าชี้แจงท าความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ โดยได้รับ
การสนับสนุนจากการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

- ผลการประเมินการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
- ผลการประเมินห้องเรียนที่มี
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือ
โทรทัศน์ 
- ผลการประเมินโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ผลการประเมินโครงการ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
- ผลการประเมินโครงการ 
ICT 
- รายงานผลสรุปข้อมูลการใช้
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของครูและนักเรียน 
- ผลการประเมินการใช้สื่อ
การสอน 
- ผลงานการน าเสนองานหรือ
การท างานของนักเรียนโดยใช้
เทคโนโลยี 
-สรุปผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
-ผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้สื่อของครู       
โดยนักเรียน ผู้ปกครอง  



๕๑ 

 

 
จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วม ด้วยขั้นตอน  
P๓S+๒CERS เสริมสร้างการท างานด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ตามกระบวนการที่มี            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เ พ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและพึงพอใจกับผู้ที่มี           
ส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้การท างานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา 
บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าความรู้ที่ ได้ไปใช้             
ในการพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และภาคีเครอืข่าย เครือข่ายผู้ปกครอง เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจนน าไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา     
ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ใน       
การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการศึกษาของสถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามแผนอย่างเป็นระบบ และมีความต่อ ทั้งนี้เพ่ือน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
      - 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  1. เสริมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ พร้อมสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2. พัฒนาห้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้รวดเร็ว เอื้อต่อการสืบค้นของ
นักเรียน 
 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้สื่อนวัตกรรมในการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้มีกิจกรรมที่ให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอย่าง
ยั่งยืน 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนได้วางแผนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ            
ในสานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ โดยการด าเนินงานใช้กระบวนการที่หลากหลายด้วย
ขั้นตอน ๒CERS  มีโครงการ/กิจกรรม ให้หลากหลายและเลือกให้เหมาะสมกับช่วงวัย (ขั้น C-Choose)          



๕๒ 

 

จัดอบรมให้ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอน เช่น หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนา       
สร้างนวัตกรรม การสนับสนุนในการเป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรม      
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ตรง มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้อง  กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นอาชีพ 
โรงเรียนมอบหมายโดยให้ครูด าเนินการกับนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้
แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย (ขั้น C- Coach )น าเสนอผลงานหลายช่องทาง ใช้สื่อและเทคโนโลยีได้
เหมาะสม ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงหาความรู้
ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขโดยเน้นย้ าให้มี
การบันทึกภาพ หรือวิดีโอการสอน อย่างน้อยคนละ ๒ ครั้งต่อภาคเรียน เพ่ือนิเทศตรวจสอบติดตาม         
และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (ขั้น E-Evaluate) ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือในการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ มีความหลากหลาย ให้ข้อมูลย้อนกลับ                
แก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ( ขั้น R- Report) ด้วยการนิเทศติดตามรูปแบบ SPIDER เพ่ือเป็นการ
ก ากับ ติดตามสารสนเทศในการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป (ขั้น S – Share)             
และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ผลงานด้านความรู้ความสามารถของครูในการจัดการการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป 

ผลการพัฒนา 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากความรู้
ความสามารถและความตั้งใจของครู ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ โดยมีการวิเคราะห์ถึงทักษะในศตวรรษที่ ๒๑                
และการบูรณาการต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคน โดยครูมีการประชุมเพ่ือส ารวจปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สม่ าเสมอ ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พร้อมทั้งช่วยกันแก้ปัญหา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหา ซึ่งมีผู้บริหารคอยส่งเสริมและสนับสนุนตลอดเวลา ครูทุกคนได้เข้า
รับการอบรมพัฒนาตนเองและน าความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น  
เว็บไซต์ kahoot , Google Form , Youtube , Tiktok , Quizzes , Blooket Play , Mentimiter , 
Canva , Wordwall , สื่อออนไลน์ Project ๑๔ เป็นต้น โดยครูมีการใช้สื่อออนไลน์ ในการน าเข้าสู่บทเรียน 
การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ การทบทวนบทเรียน หรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เนื่องด้วยสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และได้มีการอัดคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงในช่อง Youtube และเป็น
ช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้  และได้ส่งเสริมครู   
จนได้รับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
มัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  การเข้าร่วมเผยแพร่การสอนด้วยการบันทึกวิดีโอการสอนของครูจ านวน ๔ 
ท่าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี รางวัลชนะเลิศการการประกวดจัดท ามิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทย



๕๓ 

 

ยิ้มได้ เมื่อภัยมา” ที่สื่อถึงการให้ก าลังใจของครูไทย ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนการแก้ปัญหา      
การจัดการเรียนการสอนของครูในช่วยการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  

ทั้งนี้ ผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ      
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบ SPIDER โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล               
ที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับ           
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาจัดการเรียนรู้ด้วยการท ากิจกรรมน าเสนอและแลกเปลี่ยน              
(Show and Share) นวัตกรรมที่ได้มาจากกระบวนการ PLC ซึ่งมีรายละเอียดในผลการพัฒนา                   
แต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๓.๑  จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
และสามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 
***สรุป 
ครูร้อยละ 
๑๐๐  
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก าหนด 
 

ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
สร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ 
- ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติจริ งตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด      
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
โดยครูทุกคน ใช้กระบวนการ PLC มาวิเคราะห์ สร้างแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกคน 
- ครูทุกคนเข้ารับการอบรม Active Learning มีนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เช่น แบบฝึกทักษะ 
รูปแบบการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เว็บไซต์การเรียนรู้ 
แนวคิดเกมมิฟิเคชัน เป็นต้น 
- ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ในโครงการตาม
รอยพระบาทศาสตร์ พระร าชา ( เศรษฐกิ จพอเ พียง )               
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โดยเป็น
ตัวแทนนักเรียนรับมอบสาส์นตราตั้งแก่สโมสรออินเทอร์แรคท์ 
 - ผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการน ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนมาใช้ เช่น การเรียนรู้    

- ผลการประเมินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานการด าเนินงานกิจกรรม
โครงงาน 
- ผลการประเมินชิ้นงานของ
นักเรียน 
- ผลการรายงานโครงการตามรอย
พระบาทศาสตร์พระราชา
(เศรษฐกิจกพอเพียง)  
- ผลการรายงานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของครู 
- รายงานสรุปผลการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ของครู 
- ผลการรายงานสรุปจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรอย
พระบาทศาสตร์พระราชา
(เศรษฐกิจกพอเพียง) ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
- รายงานสรุปผลการประเมิน
ตนเองของครูผู้สอนทุกคน 



๕๔ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
แบบร่วมมือ เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน การท างานเป็นทีม    
เกมการเรียนรู้  การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแบบโครงงาน    
เป็นฐาน เป็นต้น จากการประเมินตนเองของครู พบว่า   
ครูทุกคนมีระดับคุณภาพดีขึ้นไป  
จากการที่ครูทุกคนได้มีการจัดการเรียนรู้ที่ เป็นไปตาม       
ค่าเปูาหมาย ยังมีการเผยแพร่ โดยการบันทึกวิดีทัศน์การสอน 
ใน โครงการ พัฒนาโรง เรี ยน  นั ก เ รี ยน และบุ คลากร          
ทางการศึกษา กิจกรรม บริการวิชาการ จากส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
จ านวน  ๔ ท่าน โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- วิชาภาษาไทย ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับเพ่ือนช่วย
เพ่ือน 
- วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ ท่าน ใช้ game – base 
learning ด้วย เว็บไซต์ woedwall และ kahoot 
- วิชาภาษาจีน game – base learning ด้วย เว็บไซต์ 
woedwall และ kahoot 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๓.๒  ใช้สื่อ  
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 
***สรุปครู 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่

ครูทุกคนใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น 
สื่อน าเสนองาน PowerPoint, Facebook, Youtube, 
Google Form, Google Docs, Kahoot คอมพิวเตอร์ Ipad 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน โทรทัศน์และ
อ่ืนๆ เข้ ามาช่วยในการสืบค้นข้อมูล การจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้ออนไลน์ และใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยี   
เป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สวนไผ่ศึกษา 
น าพาสู่นวัตกรรม CAI สื่อการสอนออนไลน์ Project ๑๔ 
เว็บไซต์ wordwall kahoot แหล่งเรียนรู้พร้อม             
เกมการเรียนรู้ blooket play, Padlet , Canva, 
Mentimater และผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนทุกคน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ครูทุกคนมีระดับคุณภาพดี

- สรุปข้อมูลของห้องเรียนที่มี
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือ
โทรทัศน์ 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ
พัฒนา ICT 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
- สรุปผลการใช้สื่อการเรียนรู้ 
ของครูทุกคน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินงานการน าเสนอ
งานหรือการท างานของนักเรียน



๕๕ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
สถานศึกษา
ก าหนด 
 
  

ขึ้นไป(ระดับดีเยี่ยมจ านวน ๑๔ คน และระดับดี จ านวน ๓ 
คน  อ้างอิงภาคผนวกหน้า ๗๖ ) ทั้งนี้ ครูทุกคนมีการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ โดยได้น าเอาเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน โทรทัศน์และอ่ืน ๆ เข้ามาช่วยใน
การสืบค้นข้อมูล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงหยุดเรียน
ด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส โควิด ๑๙  และใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยีเป็น
ส่วนใหญ่ รวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้  
ซึ่ ง จะ เห็ น ได้ จ ากผลการจั ด การ เ รี ยนรู้ ออนไลน์ ด้ ว ย
กระบวนการ  PWCAFE กลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ อันเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างมากกว่า 
๑,๐๐๐ คนและได้รับเกียรติบัตรที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้
ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙                 
(โควิด ๑๙) และได้เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี  เ พ่ือส่งต่อห้องเรียนที่ท าให้นักเรียน       
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC 
(Professional Learning Community) ระดับประเทศ      
และมีการใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในการสร้างคลิปเกี่ยวกับ
ภาษาจีน เพ่ือฝึกทักษะการใช้ภาษาให้น่าสนใจและตรงกับ
ความชอบของนักเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ใช้สื่ออย่างมี
ประโยชน์  
     ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้
ส่วนไผ่ศึกษา น าพาสู่นวัตกรรม โดยนักเรียนสร้างโครงงาน
บูรณาการไผ่ สร้างนวัตกรรมจากไผ่ นอกจากนี้ ใช้ Kahoot 
ในการดึงดูดนักเรียนเพ่ือสร้างความสนใจในการเรียน ท าให้
การเรียนสนุกสนานตื่นเต้น โดยใช้เล่นเพื่อทบทวนความรู้  
    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สร้างสื่อน าเสนองาน
ด้วยโปรแกรมน าเสนองาน PowerPoint และใช้ Kahoot  

โดยใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีต่าง 
ๆ ได้แก่ Google Form, Google 
Classroom, Google Slides, 
Google Meet, Google Docs,   
E-mail ของนักเรียนทุกคน 
- รายงานการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีของโรงเรียน 
- สรุปผลการประเมินการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพการใช้สื่อการสอนใน
ห้องเรียน 
- สรุปรายงานผลงาน/ชิ้นงานของ
นักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ของ
ครูแต่ละกลุ่มสาระ 
- สรุปผลการรายงานการจัดการ
เรียนรู้ช่วงหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 
โควิด ๑๙ ของครูผู้สอนทุกคน 
- ผลงานครูผู้สอน  เกียรติบัตรครู
ต้นแบบ   



๕๖ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
Guizziz เป็นต้น 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ใช้วีดีโอใน
การสาธิต การปฏิบัติที่ถูกต้องเก่ียวกับร่างกาย 
และการเคลื่อนไหว 
    ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สร้าง
ห้องเรียนบน Google Classroom เพ่ือเป็นสื่อในการจัดการ
เรียนรู้ รวมไปถึง Google Form ส าหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ  
    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใช้สื่อวิดีโอ ในการจัดการ
เรียนรู้ แอปพลิเคชันไลน์ 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ใช้ คลิปวิดีโอ จาก Youtube ในการจัดการเรียนรู้ สื่อ
โปรแกรมแผนที่โลก Google map เป็นต้น 
    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคนใช้ สื่อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการทดลอง การเรียนรู้ และใช้ช่องทาง
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารนักเรียน เป็นต้น 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๓.๓  มีการ
บริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
***สรุป 
ครูร้อยละ 
๑๐๐  
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก าหนด 

ครูผู้สอนทุกคน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการเสริมแรงทางบวก 
มีการใช้เกม ใช้เทคโนโลยีซึ่งนักเรียนชอบ และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
โดยการสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เช่น นักเรียนชอบ

เรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด แล้วน าข้อมูลมาสรุปและวิเคราะห์ผล 
รายงานผลพบว่า นักเรียนชอบเรียน และสนใจเรียนมากขึ้นอีกทั้งยังมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระวิชาอยู่ในระดับ
มาก พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นถึงการจัดการเรียนรู้ที่มีการน าไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี เท่าทันเหตุการณ์  และสังคมในปัจจุบัน อีกทั้ง
ครูยังมีการปรับการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางออนไลน์ได้อย่างสนุกสนาน    
ไม่น่าเบื่อ แม้เรียนออนไลน์ มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนมากข้ึน 

๑. ผลการสัมภาษณ์
นักนักเรียนและครู
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ 
๒. ผลการจัดการ
เรียนรู้หลังการ
จัดการเรียนรู้ และ
เอกสารต่าง ๆ เช่น
ผลงานของผู้เรียน/ 
แฟูมสะสมงานสื่อ
การเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ ฯลฯ 
๓. ผลการรายงาน
การจัดการเรียนรู้ของ



๕๗ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
 
  

- ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ/วิธี/เทคนิคในการเสริมแรง 
ผลจากการจัดการเรียนรู้ และเอกสารใบงาน ใบความรู้ ในรายวิชาแนะ
แนว และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ผลงานของผู้เรียน/แฟูมสะสมงานสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
- ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เช่น มีปูายนิเทศ

ให้ความรู้ การจัดมุมความรู้ การตกแต่ง ห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์  
- มีการสร้างนวัตกรรมจาก PLC ของกลุ่ มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม AIO ซ ึ่งA เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษา I การตอบแบบรวดเร็ว O การใช้ค าถามปลายเปิด 

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนเขียนแสดงข้อความถึงครูที่มอบความรัก 
ความรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์  

- การเขียนแสดงความรู้สึกถึงคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ แสดงถึงความรัก
ความผูกพัน ที่นักเรียนมี ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนทั้งหมด  

- การดูแลนักเรียนของครูที่ปรึกษา ซึ่งมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนและครู อาทิเช่น การจับรางวัลภายในชั้นเรียนเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ การส่งเสริมด้านการเรียนด้วยการมอบรางวัลส าหรับ
นักเรียนที่เรียนดีอย่างต่อเนื่อง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ิมหารายได้
พิเศษเป็นทุนการศึกษา รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
เนื่องในโอกาสพิเศษ  

- ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนจากการเรียนการสอนของครู 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (๓.๕๐-๔.๔๙) 

ครูทุกคน  
๔. สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
๕. สรุปผลการ
ด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๖. ผลการรายงาน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ของครู 
๗. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ของครู 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๓.๔  ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
***สรุป 
ร้อยละ ๙๗.๗๐  

 ครูร้อยละ ๙๗.๗๐ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีเครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายของการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นขึ้น
ไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยการนิเทศติดตามจากการเรียนรู้ 
และการประเมินตนเอง จากรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน     
ทุกคนมีการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้
นักเรียนน าไปพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ รายละเอียดดังนี้ 

- ผลการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครู
ในโรงเรียน 
- ผลการส่งวิจัยในชั้น
เรียนของครูใน
โรงเรียน 
- ผลการประเมินการ



๕๘ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
ซึ่งเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  

๑. ครูทุกคนมีผลการประเมินระดับดีมากขึ้นไป จากการได้รับการนิเทศ
การสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง โดยพบว่า ครูทุกคนมีเครื่องมือในการประเมิน
ผู้เรียน คือ แบบสังเกตพฤติกรรมต่างๆ เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ร่วมกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบค าถาม แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบประเมินทักษะ
ต่างๆ เช่น แบบประเมินทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ 
แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน เป็นต้น 
๒. ครูทุกคนได้มีการน าผลจากการประเมินผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนโดย
การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริม เพื่อแก้ปัญหา และเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ ครูผู้สอนจึงได้แก้ไขปัญหาโดยการท าวิจัยในชั้นเรียน
ดังต่อไปนี้  
-การพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดฝึกทักษะการ 
ค านวณเรื่องพลังงานความร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ร่วมกับการใช้โปรแกรมพิเศษ Quizzes 
-การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเรื่องร าวงมาตรฐานของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณ์ข้ันพ้ืนฐาน 
-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน โดย
ใช้ กระบวนการกลุ่มเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
-การพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
-การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้แบบ
ฝึก ทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ๒๑๒๐๑) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
-การพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน จากแหล่งเรียนรู้สวนไผ่ศึกษาน าพาสู่
นวัตกรรม 
-การพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

นิเทศการสอนของครู
ในโรงเรียน 
 
 



๕๙ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
-การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักการใช้ภาษาไทยและความ
ผูกพัน ในการเรียนโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับเทคนิคเพ่ือนช่วย
เพ่ือน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน (ท๒
๑๑๐๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๓.๕  มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง 
การจัดการ
เรียนรู้ 
 
***สรุป 
ครูร้อยละ 
๑๐๐  
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก าหนด 
 
  

๑.ครูมีการแลกเปลี่ยนการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
๒.ครูทุกคนรับการนิเทศในชั้นเรียนจากผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความ
ต้องการในวิชาชีพ ซึ่งผลการนิเทศการสอน ครูทุกคนได้ระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย ๙๓.๑๐  
  จากการที่โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งผลให้ครูได้เข้าร่วมการบันทึกวิดีทัศน์การสอน ใน
โครงการพัฒนาโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม บริการวิชาการตามค าร้องขอ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน ๔ คน ดังต่อไปนี้ 
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยการสอนแบบเกมมิฟิเคชันร่วมกับ
เพ่ือนช่วยเพื่อน 
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ด้วยการสอน     
แบบ game-base learning 
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน ๒ คน 
ด้วยการสอนแบบ game-base learning 
นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เผยแพร่ผลงาน เทคนิค/แนวคิดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ        
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีและเป็นวิทยากร ดังนี้ 
-กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูยุคศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักศึกษา
ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
- ผู้น าวง PLC วิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างโรงเรียน หัวข้อ “PA Driven by 

๑. สรุปผลการ
ประเมินความพึง
พอใจครูเก่ียวกับ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๒. รายงานผลการ
บันทึกการส่ง
เอกสาร หลักฐาน 
และร่องรอยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพของครู  
๓. ผลการประเมิน
การนิเทศการสอน
ของครูในโรงเรียน  
๔. รายงานการ
ประเมินตนเองของ
ครูในโรงเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๕.ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
กา ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
และการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
PLC Show and 



๖๐ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
English Teacher : What’s Next?” ร่วมกับ Inskru 
- วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เขียน PA อย่างไรให้ตรงเกณฑ์”              
ในรายการห้องเรียนอารมณ์ดี ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษา 
-วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ท าคลิปวิดีโออย่างไร ให้ตรงเกณฑ์ PA ”
ในรายการห้องเรียนอารมณ์ดี ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษา 
-วิทยากรแลกเปลี่ยนรู้หัวข้อ “สอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุก How to 
teach English with fun” จัดโดย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- พิธีกรและวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ PLC ระหว่างประเทศร่วมกับ
ครูสิงคโปร์ในหัวข้อ “How to teach student to be effective users of 
the English language” ผ่าน Live บนเพจ Inskru  
- วิทยากรบรรยายและวิทยากรผู้ร่วมด าเนินการเสวนาในการประชุม
เสวนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑              
และส่งเสริมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ (PLC) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

Share 
๖ .ผ ล ก า ร ส รุ ป
รายงานการนิเทศ
การสอน 
๗. เกียรติบัตรการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

 
 

จุดเด่น 
ครูมีความรู้ ความสามารถในการเรียนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ มีความตั้งใจ 

มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และมีการรวมกลุ่มชุมชนทางวิชาชีพ          
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเผยแพร่ผลงานซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลกรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น      
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา และช่องทางออนไลน์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ  
ใช้สื่อ เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาตนเองและผู้เรียน มีนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด ๑๙ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด   

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
2. โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3. โครงการนิเทศติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ของครู 



๖๑ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียน พนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

.................................................................................................. 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน ระดับคุณภาพที่ได้จาก 

การประเมิน 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ผู้เรยีนร้อยละ ๙๒.46 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ดีเลิศ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๘๘.78 ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘5.58 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็  และแก้ปัญหา 

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๑.๒๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรยีนร้อยละ ๙๓.๖๘ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร ผู้เรยีนร้อยละ ๘๖.๙๒ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ได้ระดับ๒ขึ้นไป)       ร้อยละ    ๖๒ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์(ไดร้ะดับ๒ขึ้นไป)     ร้อยละ    ๖๒ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ได้ระดับ๒ขึ้นไป)     ร้อยละ    ๖๒ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ได้ระดับ๒ขึ้นไป) ร้อยละ   ๖๒ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (ได้ระดับ๒.๕ขึ้นไป)  ร้อยละ    ๗๗ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (ได้ระดับ๒.๕ขึ้นไป)     ร้อยละ    ๘๗ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ได้ระดับ๒.๕ขึ้นไป) ร้อยละ    ๘๒ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ไดร้ะดับ๒.๕ขึน้ไป)           ร้อยละ    ๘๒ 

 
 
 
 

เฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๙๖ 
 

 
 
 
 

ดีเลิศ 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๙๔.๘๙ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๙๖.๑๔ ยอดเย่ียม 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรยีนร้อยละ ๙๙.๕๑ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ยอดเยี่ยม 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรยีนร้อยละ ๙๖.๙๘ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรยีนร้อยละ ๙๙.๓๑ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕.76 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 



๖๒ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน ระดับคุณภาพที่ได้จาก 
การประเมิน 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบรหิารและจัดการ ๙๙.07 ยอดเย่ียม 
๒.๑  การมีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๑๐๐ 

ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ยอดเยี่ยม 

๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตาม
หลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบคุลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๙๗ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๙๗.๓๙ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรยีนรู ้
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๙๙.๕๔ ยอดเย่ียม 

๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ร้อยละ ๑๐๐ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๑๐๐ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันา
ผู้เรยีน 

ร้อยละ ๙๗.๓๗ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจดัการเรียนรู ้

ร้อยละ 100 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  ดีเลิศ 

 

 
 

 
 
 
 



๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 
 
 

 
 



๖๕ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                           ร้อยละ    ๖๓ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         ร้อยละ    ๖๓ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ร้อยละ    ๖๓ 
         - กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                  ร้อยละ    ๖๓ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                        ร้อยละ    ๗๘ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา             ร้อยละ    ๘๘ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                       ร้อยละ    ๘๓ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ร้อยละ    ๘๓ 

ร้อยละ ๗๒ 
ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป 
ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป 
ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป 
ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป 

ได้ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
ได้ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
ได้ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
ได้ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๙๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 



๖๖ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑  การมีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๙๕ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน 
       ศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ร้อยละ ๙๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๙๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
       อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๙๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
       ในชวีิตได้ 

ร้อยละ ๘๖ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๖ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๖ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘๖ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
       การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๖ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

............................................................................................................................................ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้สถานศึกษา มีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น และได้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์
อุปถัมภ์” เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา 
ดังนี้   
 ๑. นางวันทอง จันทร์วีระชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
 ๒. ดร. ขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียน                      รองประธานกรรมการ 
 ๓ นางสุรินทร์   ภักดิ์วิไลเกียรติ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ          กรรมการ 
 ๔. นางวรัญยา   ปิยะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ    กรรมการ 
 ๕. นายมาโนช   คงนะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป              กรรมการ 
 ๖. นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป              กรรมการ  
 ๗. นางสุกัลยา   สกุลพานิชชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการและ
เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน          

 
              ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
      
     (ดร. ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 



๖๘ 

 

 



๖๙ 

 

 



๗๐ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 
 
 

 
 



๗๒ 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษามีภาระหน้ าที่                 
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘      
ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้น โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา            
การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้
ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
    
 
 
      (นางวันทอง   จันทร์วีระชัย) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”  
      วันที่ ๒๙  เมษายน ๒๕๖๕  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียน พนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมิน 
ร้อยละผู้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ค่า

เป้าหมาย 

เปรียบเทียบ
ผลการ

ประเมินกับ
ค่าเป้าหมาย 

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน 
ปี๒๕๖๓-

๒๕๖๔ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่  ๑   
คุณภาพของผู้เรียน 

๙๑.๙๗ ๙๑.๕๙ 92.64  +0.87 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

๘๙.๒๙ ๘๘.๖๑ ๘๘.๗๘  +๐.๑๗ 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

๘๔.๗๘ ๘๙.๓๐ ๘๕.๕๘ ๘๕ +๐.๕๘ -๓.๐๓ 

     ๒)  มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

๙๑.๔๘ ๙๑.๒๕ ๙๓.๖๘ ๘๕ +๘.๖๘ +๒.๔๓ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้าง
นวัตกรรม 

๙๖.๑๔ ๙๐.๑๖ ๘๖.๙๒ ๗๕ +๑๑.๙๒ -๓.๒๔ 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสาร 

๘๖.๔๓ ๘๕.๗๓ ๘๙.๖๓ ๗๕ +๑๔.๖๓ +๓.๙๐ 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๘๕.๐๑ ๘๐.๙๕ ๘๑.๙๖ ๗๒ +๙.๙๖ +๑.๐๑ 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๙๑.๙๒ ๙๗.๑๒ ๙๔.๘๙ ๙๐ +๔.๘๙ -๒.๒๓ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

๙๕.๙๙ ๙๔.๕๗ ๙๖.๑๔  +๑.๕๗ 

     ๑)  การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๙๖.๔๐ ๙๘.๒๑ ๙๙.๕๑ ๘๕ +๑๔.๕๑ +๑.๓๐ 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๙๒.๗๑ ๙๓.๙๒ ๙๖.๙๘ ๘๕ +๑๑.๙๘ +๓.๐๖ 



๗๔ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมิน 
ร้อยละผู้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ค่า

เป้าหมาย 

เปรียบเทียบ
ผลการ

ประเมินกับ
ค่าเป้าหมาย 

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน 
ปี๒๕๖๓-

๒๕๖๔ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

๙๘.๔๒ ๙๙.๓๒ ๙๙.๓๑ ๘๕ +๑๔.๓๑ -๐.๐๑ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

๙๖.๔๔ ๘๖.๘๒ ๘๘.๗๖ ๘๕ +๓.๗๖ +๑.๙๔ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการ
บริหารและจัดการ 

๙๓.๖๑ ๙๘.๖๒ ๙๙.๐๗  +๐.๔๕ 

๒.๑  การมีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕ +๕ - 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕ +๕ - 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

๙๔.๗๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕ +๕ - 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๙๒.๐๗ ๙๔.๔๙ ๙๗ ๙๕ +๒ +๒.๕๑ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๙๒.๑๔ ๙๗.๑๔ ๙๗.๓๙ ๙๕ +๒.๓๙ +๐.๒๕ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

๙๒.๗๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕ +๕ - 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๙๗.๘๐ ๙๗.๙๗ ๙๙.๕๔  +๑.๕๗ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๙๗.๗๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๖ +๑๔ - 



๗๕ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมิน 
ร้อยละผู้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ค่า

เป้าหมาย 

เปรียบเทียบ
ผลการ

ประเมินกับ
ค่าเป้าหมาย 

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน 
ปี๒๕๖๓-

๒๕๖๔ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๖ +๑๔ - 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๖ +๑๔ - 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๙๗.๓๗ ๙๗.๙๓ ๙๗.๗๐ ๘๖ +๙.๗๐ -๐.๒๓ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 

๙๔.๘๘ ๙๑.๙๒ ๑๐๐ ๘๖ +๑๔ +๘.๐๘ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๖ 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษา 
           ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า
เป้าหมาย 
 ๒. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑-๒ 
  • ระดับยอดเยี่ยม    ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   
  • ระดับดีเลิศ      ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙   
  • ระดับดี       ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙   
  • ระดับปานกลาง    ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙   
  • ระดับก าลังพัฒนา    น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๓ 
  • ระดับยอดเยี่ยม    ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป   
  • ระดับดีเลิศ      ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙   
  • ระดับดี       ร้อยละ ๔๐.๐๐ – ๔๙.๙๙   
  • ระดับปานกลาง    ร้อยละ ๓๐.๐๐ – ๓๙.๙๙   
  • ระดับก าลังพัฒนา    น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๐๐ 
รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
 ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถ
ใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย และ จิตสังคม   
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ผู้เรียนมีทักษะ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละ ระดับชั้น   
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นและแก้ปัญหา  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล  



๗๗ 

 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต   
  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้เรียนมีความสามารถใน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม   
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความ เข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ   
  ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรือ งานอาชีพ   
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
  ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและ วัฒนธรรมอันดีของสังคม   
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย   
  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
  ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืนไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 

 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผู้เรียน    
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ต่ ากวา่ เปูาหมายที่

สถานศึกษาก าหนด    
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาต่ ากวา่เปูาหมายที ่สถานศึกษาก าหนด   

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด    
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเปาูหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผู้เรียน    
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ เปน็ไป ตามเปูาหมายที่

สถานศึกษาก าหนด    
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเปูาหมายที ่สถานศึกษาก าหนด   

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด    
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผู้เรียน   
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ เปน็ไปตามเปูาหมายที่

สถานศึกษาก าหนด   
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเปูาหมายที ่สถานศึกษาก าหนด   
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

และแก้ปัญหาได้   
 ผู้เรียนมีความรู้ และทกัษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม   
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง ได้อย่าง

เหมาะสม ปลอดภัย  
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน   
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ สงูกว่า เปาูหมายที่

สถานศึกษาก าหนด   
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเปูาหมายที ่สถานศึกษาก าหนด   
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมใน

ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน   
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นทีสู่งขึ้น และการท างาน

หรืองานอาชีพ  



๗๙ 
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน   
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ สงูกว่า เปาูหมายที่

สถานศึกษาก าหนด   
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเปูาหมายที ่สถานศึกษาก าหนด   
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้    
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่    
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา ตนเอง และสังคมใน

ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม    
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นทีสู่งขึ้น และการท างาน

หรืองานอาชีพ   
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็น แบบอยา่งได้    
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีสว่นร่วมในการ อนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญาไทย   ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย    
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจ อย่าง
ชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก 
กลุ่มเปูาหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทัง้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   

 ๒.๑ มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม   

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไป
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการ



๘๐ 

 

นิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุก ฝุายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา   
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเปูาหมาย  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่ เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย หมาย
รวมถึงการจัด การ เรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย   
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง สังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

การให้ระดับคุณภาพ 
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ก าลังพัฒนา 
 เปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน   
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง 

 เปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ   

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 

ดี 

 เปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ   

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา   

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเปูาหมาย   

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   



๘๑ 
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 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ   

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ ปฏิบัติ   

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครู และสถานศึกษา   

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัย   

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง   

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความ ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการนาข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้   

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น 
แบบอย่างได้   

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครู และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง



๘๒ 
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วิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน   
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย   
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้าง 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผล มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้   

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มี 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ 
การ ฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้   

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย   

  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข   

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนา ไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้   

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อนา ไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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 การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา 

 จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง 

 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 

ดี 

 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน   
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้   

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ เรียนรู้   

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายใน
การจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน   



๘๔ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมี ความสุข  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอ้ือต่อการ เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเอง   

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายใน
การจัด การเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน   

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมี ความสุข   

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
๔. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม   
 ให้ตัดสินจากผลการประเมิน ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 
ระดับยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป) 

ระดับดีเลิศ 

(ร้อยละ ๘๐.๐๐ – 
๘๙.๙๙) 

ระดับดี 
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ – 

๗๙.๙๙) 

ระดับปลานกลาง 

(ร้อยละ ๖๐.๐๐ – 
๖๙.๙๙) 

ระดับก าลังพัฒนา 

(น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐.๐๐) 

๑ .คุณภาพของผู้เรียน 
อยู่ใน ระดับยอดเยีย่ม  

๑. คุณภาพของผู้เรียน อยู่
ใน ระดับดีเลิศ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน อยู่

ใน ระดับดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์

๑.คุณภาพของผู้เรียน อยู่
ใน ระดับปานกลาง  

๑.คุณภาพของผู้เรียน อยู่

ใน ระดับก าลังพัฒนา  



๘๕ 

 

ระดับยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป) 

ระดับดีเลิศ 

(ร้อยละ ๘๐.๐๐ – 
๘๙.๙๙) 

ระดับดี 
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ – 

๗๙.๙๙) 

ระดับปลานกลาง 

(ร้อยละ ๖๐.๐๐ – 
๖๙.๙๙) 

ระดับก าลังพัฒนา 

(น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐.๐๐) 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับยอดเยีย่ม 
 -  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ สูง
กว่าเปาูหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด   
-  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูง
กว่า เปูาหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
-  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์คิด
อย่างมีวจิารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้   
-  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวจิารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และแกป้ัญหา
ได้   
-  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการ สร้างนวัตกรรม มี
การน าไปใช้และ เผยแพร่  
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การ 
ท างาน อย่างสร้างสรรค์ 
และมี คุณธรรม   

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ ผู้เรียน อยู่ใน
ระดับดีเลิศ   
-  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการ อ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการ คิด
ค านวณ สูงกว่าเปาูหมาย
ที่ สถานศึกษาก าหนด   
-  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูง
กว่า เปูาหมายที่
สถานศึกษาก าหนด   
-  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวจิารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจและแก้ปัญหา

ได้  
-  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการ สร้างนวัตกรรม  
-  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การ 
ท างาน   
-  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อ ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ท างาน หรืองานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ ผู้เรียน   
-  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยม ที่ดีสูงกว่า

ทางวิชาการของ ผู้เรียนอยู่
ในระดับดี   
-  ผู้เรยีนมีความสามารถใน
การ อา่น การเขียน การ
สื่อสาร และการ คิดค านวณ 
เป็นไปตาม เปูาหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด   
-  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นไป ตาม
เปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  
- ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห ์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาได้  
-  ผู้เรียนมีความรู้ และ
ทักษะ พื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม   
-  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ สื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง 
เหมาะสม ปลอดภัย   
-  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ ผู้เรียน   
-  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยม ที่ดีเป็นไปตาม
เปาูหมายที ่สถานศึกษา
ก าหนด 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง  
-  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการ อ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการ คิด
ค านวณ เป็นไปตาม
เปูาหมายที ่สถานศึกษา
ก าหนด   
-  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
เป็นไป ตามเปูาหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ ผู้เรียน   
-  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยม ที่ดีเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
-  ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม
เป็นไปตามเปูาหมายที ่
สถานศึกษาก าหนด 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของ ผู้เรียน อยู่ในระดับ
ก าลังพัฒนา   
-  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การ อา่น การเขียน การ
สื่อสาร และการ คิด
ค านวณ ต่ ากว่าเปาูหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด  
-   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาต่ ากวา่ 
เปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ ผู้เรียน   
-  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยม ที่ดีต่ ากว่า
เปูาหมายที่สถานศึกษา 
ก าหนด  
  
 



๘๖ 

 

ระดับยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป) 

ระดับดีเลิศ 

(ร้อยละ ๘๐.๐๐ – 
๘๙.๙๙) 

ระดับดี 
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ – 

๗๙.๙๙) 

ระดับปลานกลาง 

(ร้อยละ ๖๐.๐๐ – 
๖๙.๙๙) 

ระดับก าลังพัฒนา 

(น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐.๐๐) 

-  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อ ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และ
การท างาน หรืองาน
อาชีพ  

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับยอดเยีย่ม   
-  ผูเ้รียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยม ที่ดีสูงกว่า
เปูาหมายที่สถานศึกษา 
ก าหนดเป็นแบบอยา่งได้   
-  ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วน 
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย   
-  ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย   
-  ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคมสูง
กว่าเปาูหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

เปูาหมายที่สถานศึกษา 
ก าหนด  
 

๒.กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  
-  มีเปูาหมายวิสยัทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน 
นโยบาย รัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ใน การปฏิบัติ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

๒.กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ   
-  มีเปูาหมายวิสยัทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้
ในการปฏิบัต ิ  
-  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่

๒.กระบวนการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา 
อยู่ใน ระดับดี   
-  เปูาหมายวิสยัทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ   
-  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ของสถานศึกษาที่
ชัดเจน ส่งผลต่อ คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
-  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ

๒.กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ปานกลาง   
-  เปูาหมายวิสยัทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน เป็นไปได้
ในการปฏิบัต ิ  
-  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ของสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

๒.กระบวนการบริหารและ
การจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ
ก าลังพัฒนา   
-  เปูาหมายวิสยัทัศน์และ
พันธกิจสถานศึกษาก าหนด
ไม่ชัดเจน   
-  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ของสถานศึกษา
แต่ไมส่งผลต่อ คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา 



๘๗ 

 

ระดับยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป) 

ระดับดีเลิศ 

(ร้อยละ ๘๐.๐๐ – 
๘๙.๙๙) 

ระดับดี 
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ – 

๗๙.๙๙) 

ระดับปลานกลาง 

(ร้อยละ ๖๐.๐๐ – 
๖๙.๙๙) 

ระดับก าลังพัฒนา 

(น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐.๐๐) 

-  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความ 
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุาย  
-  มกีารน าขอ้มูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็น 
แบบอยา่งได้  
-  ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและ
เป็น แบบอย่างได้   
-  พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและ 
สถานศึกษาและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน   
-  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมี
ความ ปลอดภัย   
-  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา  
 
 

ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุาย   
-  ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้น คุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  
-  พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มี ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตาม ความ
ต้องการของครู และ 
สถานศึกษา   
-  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการ เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และ มี
ความ ปลอดภัย  
-  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสม กบัสภาพของ
สถานศึกษา 

ที่เน้น คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย   
- พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความ เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 
-  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการ เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   
-  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู ้



๘๘ 

 

ระดับยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป) 

ระดับดีเลิศ 

(ร้อยละ ๘๐.๐๐ – 
๘๙.๙๙) 

ระดับดี 
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ – 

๗๙.๙๙) 

ระดับปลานกลาง 

(ร้อยละ ๖๐.๐๐ – 
๖๙.๙๙) 

ระดับก าลังพัฒนา 

(น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐.๐๐) 

 
๓.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม   
-  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ คิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชีว้ัดของ
หลักสูตร สถานศึกษามี
แผนการจัดการ เรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกจิกรรม
ได้จริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ ในชวีิตได้  
-  มีนวัตกรรมในการ
จัดการ เรียนรู้และมกีาร
เผยแพร่ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ โดย สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหา 
ความรู้ ด้วยตนเอง   
-  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธกีารวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปูาหมายในการ
จัดการเรียนรู้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
-  มกีารบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิง บวก เด็กรักที่
จะเรียนรู้และเรียนรู้ 
ร่วมกันอยา่งมีความสุข 
-  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ

๓.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ   
-  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร สถานศึกษามี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนาไปจัดกจิกรรม
ได้จริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
-  ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
-  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธกีารวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปูาหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน  
-  มกีารบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิง บวก เด็กรักทีจ่ะ
เรียนรู้และเรียนรู้ ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  
-  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทาง วิชาชพีระหวา่งครู
เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
 

๓.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับ ดี  
 -  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การ เรียนรู้ตัวชีว้ัดของ
หลักสูตร สถานศึกษา
และสามารถนาไป 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต   
-  ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน   
-  มกีารบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก  มกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับปาน
กลาง   
-  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ คิดและปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลกัสูตร 
สถานศึกษา และสามารถ
น าไป ประยกุต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  
-  ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียน อย่างเป็นระบบ และ
น าผลมา พัฒนาผู้เรียน  
 

๓.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 
ก าลังพัฒนา  
-  จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิด
โอกาสให ้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดและ ปฏิบัติ
จริง  
-  ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ แหล่ง
เรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน อย่างไม่
เป็นระบบ 
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ระดับยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป) 

ระดับดีเลิศ 

(ร้อยละ ๘๐.๐๐ – 
๘๙.๙๙) 

ระดับดี 
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ – 

๗๙.๙๙) 

ระดับปลานกลาง 

(ร้อยละ ๖๐.๐๐ – 
๖๙.๙๙) 

ระดับก าลังพัฒนา 

(น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐.๐๐) 

จัดการ เรียนรู้ ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องมีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและ ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้
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เกณฑ์การประเมินผู้เรียน/ความพึงพอใจ 
 

1. การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ก าหนดเป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และ

ความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ดีเยี่ยม  หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน  3-5 สมรรถนะ 
และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
  ดี  หมายถึง ผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับ
ของสังคม โดยพิจารณาจาก 

1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน  1-2  สมรรถนะ และไม่มี
สมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 

2) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน  2  สมรรถนะ และ ไม่มี
สมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

3) ได้ผลการประเมินระดับดี  จ านวน  4-5  สมรรถนะ และไม่มี
สมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

 ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด โดย
พิจารณาจาก 

1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  จ านวน  4-5 สมรรถนะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

2) ได้ผลการประเมินระดับดี  จ านวน  2 สมรรถนะ และ ไม่มีสมรรถนะ
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

  ไม่ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 สมรรถนะ 
 
2. การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระด าเนินการสร้างแบบประเมินให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของวิชา และสรุปตัดสินผลการประเมินคุณภาพ  4  ระดับ รายละเอียดดังตอไปนี้  

ซึ่งแบ่งคุณภาพออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน และระดับปรับปรุงหรือไม่
ผ่านเกณฑ์ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัด มีดังนี้ คือ ระดับดีเยี่ยม ได้ 3 คะแนน ระดับดี ได้ 2 
คะแนน ระดับพอใช้ หรือผ่านเกณฑ์ ได้ 1 คะแนน และ ระดับปรับปรุง หรือไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ 0 คะแนน 
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3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม (3) ดี(2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
-เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ 
- ธ ารงไว้ซึ่งความ
เป็นชาติไทย 
- ศรัทธา ยึดมั่น 
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา 
- เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกิจกรรม             
หน้าเสาธงและ
กิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ 
ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

เข้าร่วมกิจกรรม             
หนา้เสาธงและ
กิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ  
ร้อยละ 60 - 79 

เข้าร่วมกิจกรรม             
หน้าเสาธงและ

กิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ  

ร้อยละ 50 - 59 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมหน้าเสา
ธง และกิจกรรม
วันส าคัญต่าง ๆ 

หรือ              
เข้าร่วมกิจกรรม             
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ซื้อสัตย์ สุจริต 
-ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อ
ตนเองทั้งทางกาย  
วาจา  ใจ 
-ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อ
ผู้อื่นทั้งทางกาย  
วาจา  ใจ 

ประพฤติตนโดย
เกรงกลัวต่อการ
กระท าผิดและไม่
มี                      
พฤติกรรมน า
สิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของ
ตนเอง  ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนด้วย
ความซื่อตรง 
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์ 

ประพฤติตนโดย
เกรงกลัวต่อการ
กระท าผิดและ 
ไม่มี                      
พฤติกรรมน า
สิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของ
ตนเอง  ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนด้วย
ความซื่อตรง 
 

ประพฤติตนโดย
เกรงกลัวต่อการ
กระท าผิดและไม่
มี                      
พฤติกรรมน า
สิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของ
ตนเอง 

ประพฤติตนโดย
ไม่เกรงกลัวต่อ
การกระท าผิด
และ                      
มีพฤติกรรมน า
สิ่งของและผลงาน
ของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตนเอง 
 
 

มีวินัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ

-ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน  
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พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม (3) ดี(2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
และสังคม โรงเรียน และ ไม่

ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 
ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมและ
รับผิดชอบในการ
ท างาน 

โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
และรับผิดชอบ
ในการท างาน 

โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ใฝ่เรียนรู้ 
-ตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
ด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม 
บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ สรุปเป็น
องค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน 
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า 

เข้าเรียนตรง
เวลา ตั้งใจเรียน 
เอาใจใส่ในการ
เรียน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรง
เวลา ตั้งใจเรียน 
เอาใจใส่ในการ
เรียน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น
บางครั้ง 

ไม่ตั้งใจเรียน 
ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 

อยู่อย่างพอเพียง 
- ด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มี
คุณธรรม 
-  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ใน

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ไม่เอา

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ไม่เอา

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวและ
ส่วนรวมอย่างไม่
ประหยัด ไม่มีการ
วางแผนการเรียน
และการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
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พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม (3) ดี(2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

เปรียบผู้อื่น และ
ไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน  

เปรียบผู้อื่น 
ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการ   

 
 
 

 
 

มุ่งม่ันในการท างาน 
-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน 
-ท างานด้วยความ
เพียรพยายาม และ
อดทนเพ่ือให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้น
ภายในเวลาที่
ก าหนด   

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

รักความเป็นไทย 
-ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย และ
มีความกตัญญู
กตเวที 
-เห็นคุณค่าและใช้
ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
- อนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย 

มีสัมมาคารวะ 
ต่อครูอาจารย์ 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย 
ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับ              
ภูมิปัญญาไทย 
และมีส่วนร่วมใน
การสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย 

มีสัมมาคารวะต่อ
ครูอาจารย์  
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบ
ไทย 
ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง 
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับ              
ภูมิปัญญาไทย 

มีสัมมาคารวะต่อ
ครูอาจารย์  
ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง 

ไม่มีสัมมาคารวะ
ต่อครูอาจารย์ 

มีจิตสาธารณะ 
-ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ 
และพึงพอใจโดยไม่
หวังผลตอบแทน 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา         
เขตพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ เป็น
ประจ า 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา          
เขตพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ 
บ่อยครั้ง 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา          
เขตพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ เป็น
บางครั้ง 

ไมเ่ข้าร่วม
กิจกรรม           
การดูแลรักษา              
เขตพ้ืนที่ ที่ตน
รับผิดชอบ  
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พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม (3) ดี(2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
-เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

 

4. ความพึงพอใจ 
  ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น  1  อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  ระดับความพึงพอใจ/ความคดิเห็น  2  อยู่ในระดับ น้อย 
  ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น  3  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น  4  อยู่ในระดับ มาก 
  ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น  5  อยู่ในระดับ มากที่สุด 
การตัดสินผลการประเมินความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ  1.00-1.49    อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ  1.50-2.49    อยู่ในระดับ น้อย  
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ  2.50-3.49    อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ  3.50-4.49    อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ  4.50-5.00    อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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ตารางแสดงความสอดคลอ้งกลยุทธ์ โครงการหลักของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ฯ  
กับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
กลยุทธ์ โครงการหลัก มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๑  ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ คุณลักษณะตามศตวรรษที่ 
๒๑ บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมน า
ศาสตร์พระราชา และด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะตาม
ศตวรรษท่ี ๒๑  บนพื้นฐานความเป็นไทย 
น้อมน าศาสตร์พระราชา และด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และ
แหล่งเรียนรู้สู่สากล 

3. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแหล่ง
เรียนรู้สู่สากล 

มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

4. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ
ชีวิตห่างไกลสิ่งเสพติด อนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

5. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ตามประเพณีวัฒนธรรมไทย 

มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

6. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมผู้เรียนปรับตัวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนและความเป็น
สากล 

7. โครงการส่งเสริมผู้เรียนเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและความเป็นสากล 

มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  บริหารจัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยี สู่คุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 

8. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม และการวิจัย
เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ระบบ 

มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพสู่ห้องเรียน
คุณภาพ โดยประสานความร่วมมือ
ชุมชนและเครือข่าย 

9. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลกร
ให้เป็นครูมืออาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
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