ผิดพลาด! ตัวเลขไม่ สามารถถูกแสดงในรู ปแบบที่ระบุ

๑

คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษา
จั ด ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองให้ แก่ ห น่ ว ยงานต้น สั ง กัด หรื อหน่ว ยงานที่ก ากั บดู แลสถานศึก ษา
เป็นประจาทุกปีเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็ น ผลส าเร็ จ จากการบริห ารจัดการศึกษาที่ส อดคล้ องกั บมาตรฐานการศึ กษาในระดั บ
การศึก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แ ก่ คุ ณ ภาพของผู้ เรี ย น กระบวนการบริ ห ารและการจัด การ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบและ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุ ณ คณะครู ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและผู้ ที่ มี
ส่ว นเกี่ย วข้องทุกฝุ ายที่มีส่ว นร่ วมในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา
๒๕๖๔ ฉบับนี้ คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป

(ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว)
ผู้อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
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๓

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรี ย นพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้ มสุ คนธสิ ทธิ์ อุปถัมภ์ ” ตั้ งอยู่ที่เลขที่ ๒๖๐ หมู่ที่ ๗
ตาบลรางหวาย อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รหั สไปรษณีย์ ๗๑๑๗๐ สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษากาญจนบุ รี เปิ ด สอนระดับชั้ นมัธ ยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้ นมัธ ยมศึกษาปีที่ ๖
โทรศัพท์ ๐-๓๔๕๗-๑๓๙๖ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดังนี้
ด้าน
๑.
๒.
๓.

คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ดั ง กล่ า ว
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด (เฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๙๖)
และพั ฒ นาการของผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ดี ขึ้ น โดยพิ จ ารณาจากการ
เปรี ย บเที ย บความสอดคล้ อ งและค่ า เฉลี่ ย ระดั บ โรงเรี ย นและระดั บ ประเทศ ผู้ เ รี ย นทุ ก คน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
(เฉลี่ ย ร้ อยละ ๘๕.๕๘ ) นั กเรี ย นทุกคนมีความสามารถในการคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวั ตกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่อวิช าชีพ จากการประเมินผลการเข้าร่ว มโครงการฝึ กทักษะอาชีพของนักเรียนทุกคน
มีทั ก ษะอาชี พ ในการประกอบอาชี พ ในอนาคต นั ก เรี ย นทุก คนมี ค่ า นิย มที่ดี ต ามที่ ส ถานศึ กษากาหนด
ผู้ เ รี ย นมี ค วามภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น และมี ค วามเป็ น ไทย มี ก ารยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า ง
และหลากหลาย รวมทั้งมีสุ ขภาวะทางร่างกายและจิตสั งคม สู งกว่าเปูาหมายที่ สถานศึกษากาหนด
(เฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๑๔) และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สูงกว่าเปูาหมายที่ สถานศึกษา
กาหนด
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่สถานศึกษากาหนดนั้น สถานศึกษาได้พัฒนาผู้ เรียนให้ มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในแต่ละระดับชั้น พัฒนาการเรียนรู้แบบชีวิตวิถีใหม่
ซึ่งคานึงถึงศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล ควบคู่กับนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูเพื่อเพิ่มศั กยภาพ

๔

ของนักเรียนทุกกลุ่มเปูาหมายด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ ทั้ง ในด้านการเรียน การสื่อสาร การทางาน
และมี คุ ณ ธรรม มี ค วามก้ า วหน้ า ในการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี ค วามรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐาน
ในการจั ดการ มีเ จตคติ ที่ดี พร้ อมที่จ ะศึ กษาต่ อในระดั บชั้ นที่ สู ง ขึ้น โดยสถานศึก ษาจะดาเนิ นการ
จั ดโครงการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนและมีร ะบบการก ากับ ดู แล นิเ ทศ ติ ดตาม อย่ างต่ อเนื่อ ง
เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนทุกกลุ่มประสบความสาเร็จ ทาให้มีพัฒนาการทั้งด้านความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย นต่ อ ไป ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ รางวั ล จากรายการ เก่ ง จริ ง ชิ ง ค่ า เทอม
จานวน ๒ คน ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา นอกจากนี้ ผู้เรียนยังมีทักษะด้านการฝึกอาชีพ
เพื่อการมีงานทาตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ นักเรียนเป็น
แบบอย่ างที่ดีทั้งในการทางาน มีทักษะอาชีพ การทานา การเลี้ ยงไก่ไข่ การเลี้ ยงปลา การเลี้ ยงหมูปุ า
การปลูกผักการเพาะเห็ด นางฟูา เป็นต้น จากผลการประเมินการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมไปถึงการศึกษาดูงานเป็นแบบอย่างในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
บุ ค คลที่ ส นใจด้ ว ยและโรงเรี ย นมี ก ารเผยแพร่ ข่ า วสาร กิ จ กรรม ผลงาน ภาพบรรยากาศต่ า ง ๆ
สู่สาธารณชน ทั้งช่องทางออนไลน์และวารสาร
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การ มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพ “ยอดเยี่ ย ม”
ซึ่งมีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนทั้ง
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ด้วยขั้นตอน P๓S+๒CERS (P-Plan ขั้นวางแผน S-Survey ขั้นสารวจ
S-Support ขั้นสนับสนุน S-Supervise ขั้นนิเทศ กากับและติดตาม C-Choose ขั้นเลือกการจัดการ
C-Coach ขั้นโค้ช E– Evaluate ขั้นวัดและประเมินผล R-Report ขั้นรายงานผล และ S-Share
ขั้น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ) ส่ ง ผลให้ มีก ารก าหนดเปูา หมายวิ สั ย ทัศ น์ และพั นธกิ จอย่า งชัด เจน ทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ รวมไปถึงสถานการณ์ในยุคศตวรรษที่
๒๑ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยขั้นตอน P๓S+๒CERS ร่วมกับรูปแบบการนิเทศ
SPIDER MODEL ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานดังกล่าวในการอบรมพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ สาหรับโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ ๒ จานวน ๑๗ โรงเรียนและสามารถ
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึก ษา ในทุกกลุ่มเปูาหมาย เช่น
จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้มีคะแนนโอเน็ตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แบบอย่างด้านวิชาการ
ในวิชาภาษาไทยและชีววิทยา จากการเข้าร่วมตอบคาถามทางวิชาการ รายการเก่งจริงชิงค่าเทอม นักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา กรีฑา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ผ่านการวิเคราะห์ ส ภาพองค์กร ร่ว มการวางแผน มีการสารวจและใช้ข้อมูล มาวิเคราะห์
สนับสนุนดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูอบรมพัฒนาตนเอง
อย่ างต่อเนื่ อง เป็ น วิทยากรร่ ว มกั บ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) และมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
และการเรียนรู้ โดยมีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงเรียน และสัญญาณ
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อินเทอร์เน็ตซิมการ์ดโทรศัพท์ สาหรับนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทุกคน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ความปลอดภัยจากการใช้อาคารสถานที่ต่างๆ ภายใน
สถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือหลายๆ ฝุาย ทั้ง หน่วยงานต้นสังกัด องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานเทศบาล สถานศึกษาใกล้เคียง มหาวิทยาลัย สโมสรโรตารี ผู้ปกครองและชุมชนซึ่งมีเปูาหมายใน
การพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๗ ซึ่งมีระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม โดยใช้การสอบถาม สัมภาษณ์ สารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้ ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการทางานทุกภาคส่วน แบบมีส่วนร่วมดังกล่าว และนาผลการดาเนินการมาปรับปรุงการบริการ
และการจั ดการพัฒ นาการจั ดการศึกษาให้ มีคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป รวมไปถึง การพัฒ นาขั้นตอน
การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับโรงเรีย นนาร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๕
ต่อไป
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจั ดการเรี ยนการสอนที่เ น้น ผู้เ รี ยนเป็น สาคัญ ได้ระดับคุณภาพ
“ยอดเยี่ ย ม” โดยสถานศึ ก ษามุ่ ง เน้ น ให้ ค รู มี ก ารพั ฒ นาตนเองในการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรม
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง โดยครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาและชั้นปี มีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถนาไปใช้ได้จริงสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรมพัฒนา
ตนเองและนาความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ kahoot
Google Form , Youtube , Tiktok , Quizzes , Blooket Play , Mentimiter , Canva , Wordwall ,
สื่อออนไลน์ Project ๑๔ เป็นต้น โดยครูมีการใช้สื่อออนไลน์ในการนาเข้าสู่บทเรียน การตรวจสอบความรู้
ความเข้ า ใจ การทบทวนบทเรี ย น หรื อ เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ เ นื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และได้มีการอัดคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงในช่อง Youtube และเป็นช่องทางในการให้
ข้อเสนอแนะ และส่ งเสริมแนวทางการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ และได้ส่งเสริมครูจนได้รับรางวัล
ครู ต้ น แบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแบบอย่างได้โดยการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ มีครูต้นแบบ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การเข้าร่วมเผยแพร่การสอนด้วยการบันทึกวิดีโอการสอนของครู
จานวน ๔ ท่าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี รางวัลชนะเลิศการการประกวดจัดทามิวสิควิดีโอ
“เพลงครู ไทยยิ้ มได้ เมื่อ ภัย มา” ที่สื่ อ ถึงการให้ กาลั งใจของครู ไทย ผ่ านการถ่ายทอดเรื่ องราวสะท้อ น
การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในช่วงการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ มีการบริหารจัดการ
ชั้ น เรี ย นเชิ ง บวกสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ครู รู้ จั ก ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล ครู ทุ ก คน
มีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยรูปแบบการนิเทศ SPIDER MODEL
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลั บแก่นักเรี ย นเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้องร่ว มกันแลกเปลี่ ยนความรู้
และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาจัดการเรียนรู้ด้วยการทา
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กิจกรรมนาเสนอและแลกเปลี่ยน (Show and Share) นวัตกรรมที่ได้มาจากกระบวนการ PLC และนาผล
มาพั ฒ นาผู้ เ รี ย นทุ ก รายวิ ช า สั ง เกตได้ จ ากรายงานการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู ทุ ก คน รวมทั้ ง ร่ ว มกั น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูในโรงเรียนและระหว่างครูในโรงเรียนอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน รวมถึงครู
ต่ า งชาติ และน าผลที่ ไ ด้ ม าให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ กั บ นั ก เรี ย นทุ ก คน สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ได้
อย่างแท้จริง สอดแทรกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยการจัดการเรียนการสอนของครูปฏิบัติได้อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔ ซึ่งเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
จากผลการประเมินภายนอกรอบสามได้ระดับดีเลิศ และผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาได้มีการนามาวางแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น นามาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาโดยการจัดการอบรมครู ทั้งโรงเรียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และการนา
หลักสูตรไปใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรี ยนเรียนรู้ผ่านการทาโครงงาน การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต ในหลายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สนับสนุนการใช้สื่อการสอนออนไลน์ที่หลากหลาย อีกทั้งยัง มีการจัดตั้งสภานักเรียนเป็น
แกนนาในการรู้เท่าทันสื่อ ดิจิตัลในการเฝูาระวังทางวัฒนธรรม รวมถึงการถูกล่อลวงและอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยี ส่งเสริม การเรียนรู้ด้านอาชีพสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ เข้ารับทุนเรียนเพื่อเป็น
การแนะแนวศึกษาต่อ เข้าแข่งขัน ชิงเงินรางวัล จากรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม พัฒ นาทักษะด้านกีฬา
นักเรียนจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด อีกทั้งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบโอเน็ตที่
มีพัฒนาการสูงขึ้น
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ๑ ระดับ
ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑. โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย
๒. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามศาสตร์พระราชา เพื่อการมีงานทา
๓. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. เสริมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ
๒. พัฒนาห้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้รวดเร็ว เอื้อต่อการสืบค้น
ของนักเรียน
๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้สื่อนวัตกรรมในการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้มีกิจกรรมที่ให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพ
ของนักเรียนอย่างยั่งยืน

๗

ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
๒. โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
๓. โครงการนิเทศติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ของครู

(ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว)
ผู้อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

๘

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
๒.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา :
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”
รหัสสถานศึกษา :
๑๐๗๑๐๒๐๔๗๓
ที่อยู่
:
เลขที่ ๒๖๐ หมู่ที่ ๗ ตาบลรางหวาย อาเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๗๐
สังกัด
:
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
โทรศัพท์
:
๐-๓๔๕๗-๑๓๙๖
โทรสาร
:
๐-๓๔๕๗-๑๓๙๖
E-Mail
:
ppschool@hotmail.com
เปิดสอน
:
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
วีดีโอแนะนาโรงเรียน : 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 และปฏิบัติตนตามหลักคาสอนทางศาสนา
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมนาศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ ตามระบบมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด
๔. พัฒนาโรงเรียนให้มีภูมิทัศน์สะอาดสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ เห็นคุณค่า ภูมิใจ
อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมไทย
๕. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
๖. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนปรับตนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๗. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพ
และประสานเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน
เอกลักษณ์ของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม”
อัตลักษณ์ของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”

๙

ข้อมูลผู้บริหาร
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” เปิดทาการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๑๘ ที่โรงเรียนบ้านตลาดเขต ต่อมาคุณลุงสว่าง สุคนธสิทธิ์ ได้มอบที่ดิน
ให้ ๔๗ ไร่ ๓ งาน ๙ ตารางวา และข้าราชการ พ่อค้า คหบดีอาเภอพนมทวนร่วมกันบริจาคเงินสร้า ง
อาคารเรียนชั่วคราว ๖ ห้องเรียนขึ้นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ ย้ายมาเปิดสอน ณ ที่ทาการในปัจจุบัน
โดยมี นายวันชัย เศรษฐกร ทาหน้าที่ครูใหญ่
ปี ง บประมาณ ๒๕๒๐ ได้ รั บ งบประมาณจากกรมสามั ญ ศึ ก ษา สร้ า งอาคารชั่ ว คราว ๖ ห้ อ ง
ห้องเรียน ๒ หลัง และส้วมนักเรียน ๒ หลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๖ ต. หนึ่งหลัง ส้วมครู ๑ หลัง
หอถังน้าประปา ๖/๗.๕ ๑ ชุด
ปี งบประมาณ ๒๕๒๗ เข้าโครงการ มพช. ๒ รุ่น ๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร
แบบ ซีเอส ๒๑๓ เอ จานวน ๑ หลัง อาคารฝึกงานเกษตร อุตสาหกรรม-คหกรรม พร้อมวัสดุครุภัณฑ์
ประกอบห้องเรียน และปรับปรุงระบบไฟฟูาในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด
ปีการศึกษา ๒๕๒๙ นายเสนอ มีใจดี ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
ปีการศึกษา ๒๕๓๐ ปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน มีครูจานวน ๒๖ คน นักการภารโรง
๔ คน นักเรียน ๑๗๗ คน
ปีการศึกษา ๒๕๓๑ มีครูจานวน ๑๓ คน นักการภารโรง ๔ คน นักเรียน ๑๕๗ คน
ปีการศึกษา ๒๕๓๒ มีครูจานวน ๑๖ คน นักการภารโรง ๔ คน นักเรียน ๑๓๕ คน
ปีการศึกษา ๒๕๓๓ มีครูจานวน ๑๖ คน นักการภารโรง ๓ คน นักเรียน ๑๗๒ คน
ปี การศึ กษา๒๕๓๔ ทาปู ายสวนหย่อมหน้าโรงเรีย น ปรับ ปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร ๒ ได้รั บ
คัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
มีครู ๑๖ คน นักการภารโรง ๓ คน และนักเรียน ๒๓๓ คน
ปีการศึกษา ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ นายโกศล ศรีทอง มาดารงตาแหน่ งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมทวน
พิ ท ยาคมฯ มี ค รู ๑๖ คน นั ก การภารโรง ๓ คน พนั ก งานขั บ รถยนต์ ๑ คน นั ก เรี ย น ๒๘๔ คน
จัดทาสวนหย่อมขนาดใหญ่หน้าอาคารชั่วคราวหลังแรก มีสระน้า สะพาน จัดทาร้านจาหน่ายโครงการ
อาหารกลางวัน ทาปูายนิเทศ ทาซุ้มพระพุทธรูปประจาโรงเรียน อนุมัติให้เปิดสอนสาขามัธยมศึกษาที่กิ่ง
อาเภอห้วยกระเจา โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไผ่สี มีนักเรียน ๖๐ คน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน
ถาวรแบบ ๑๐๘ ล/๓๐ หอนอนแบบ ๓๕ คน ถนนคอนกรีตยาว ๒๘๕ เมตร ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสองห้องเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงฝึกงาน
บริเวณอาคาร ซีเอส ๒๑๓ เอ บริเวณอาคารเรียน ๑๐๘ บริเวณหอพักนักเรียน ได้รับงบประมาณสร้าง
อาคารหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ จานวน ๑ หลัง ทาซุ้มนั่งพักผ่อนในบริเวณโรงเรียน ๒ แห่ง
ปีการศึกษา ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ เข้ารับการประเมินเพื่อกาหนด ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ให้สูงขึ้น
และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนจัดทาปูาย

๑๐

หน้าโรงเรียนใหม่ พร้อมกับทาการสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียนยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร
ด้วยความร่วมมือบริจาคโดยคณะอาจารย์และชุมชนปรับปรุงสวนหย่อมหลังอาคาร ๓ จัดทาน้าพุในสระน้า
และจัดทาสวนหย่อมบริเวณทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ นายโจ้ ย อุ่ ม มล ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
พนมทวนพิ ท ยาคมฯ ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งโสตทั ศ นู ป กรณ์ และห้ อ งธุ ร การโดยปู ก ระเบื้ อ งหิ น อ่ อ น ได้ รั บ
งบประมาณ สร้างอาคารห้องน้านักเรียนแบบ ๖ ห้อง ใช้สาหรับนักเรียนชาย ๖ ห้อง ปูกระเบื้องหินอ่อน
เพื่อจัดทาห้องปฏิบัติการทางภาษา
ปีการศึกษา ๑๕๔๖ ได้รับงบประมาณสร้างถนนหน้าอาคาร ๓ จนถึงหน้าอาคาร ๔ สร้างศาลาหน้า
โรงเรี ย นส าหรั บ รั บ ส่ ง นั ก เรี ย น ในช่ ว งเวลาเช้ า และเวลาเย็ น จั ด ท าโครงการอิ น เทอร์ เ น็ ต โรงเรี ย น
เพื่อการศึกษาค้น คว้าส าหรับ นักเรี ยนในห้องสมุด จัดซื้อเครื่องดนตรีในการทาวงดุริยางค์ของโรงเรียน
มีครู ๑๘ คน นักการภารโรง ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน นักเรียน ๓๑๔ คน
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ นายเกียรติ ทองลิ้ม ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนและค้นคว้า ปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีครูทั้งหมด ๑๔ คน นักการภารโรง ๑ คน พนักงานขับรถ ๑ คน และมีนักเรียนทั้งหมด
๒๗๗ คน
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ นายศุภ ร พุ่มเข็ม ผู้ อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับจัดทาห้องสารสนเทศทางการศึกษา ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น
ปรับปรุงหลุ มขยะ ดาเนินการจัดทาโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตาบลรางหวาย จัดทาห้องเกียรติยศสระทองขาวและจัดทาอาคารเฉลิม
พระเกี ย รติ มี ค รู ทั้ ง หมด ๑๒ คน ครู ผู้ ช่ ว ย ๒ คน พนั ก งานราชการ ๑ คน เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ ๑ คน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ๑ คน นักการภารโรง ๒ คน พนักงานขับรถ ๑ คน และมีนักเรียนทั้งหมด ๒๘๒ คน
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ นายคงคา จุ ล กิ จ วั ฒ น์ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
พนมทวนพิทยาคมฯ ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเป็น ๔ ฝุาย ตามหลักโรงเรียน
เป็นนิติบุคคล ดาเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนบริเวณอุทยานการศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ดาเนิ นการจั ดทาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริต่ อเนื่องจากโครงการเดิม ภายใต้ชื่อ
โครงการ “บ้ า นพอเพี ย ง” โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากเทศบาลต าบลรางหวาย ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
สถานศึกษาเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรี ย นพนมทวนพิ ทยาคมฯ ดาเนิ น การปรับโครงสร้างการบริห ารงานโรงเรียนให้ มีความครอบคลุ ม
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

ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ –๒๕๖๑ นายวี ร ะชั ย บุ ญ อยู่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
พนมทวนพิ ท ยาคมฯ ด าเนิ น การเพิ่ ม หลั ก สู ต รแผนการเรี ย นภาษาจี น ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 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 ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการโรงเรียน
พนมทวนพิ ท ยาคมฯ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นอย่ า งรอบด้ า น บู ร ณาการความรู้ ค วบคู่
กับการพัฒนาทักษะอาชีพ สนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน โดยได้รับการสนับสนุนสื่อการสอนเทคโนโลยี
และงบประมาณ จากสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ และสโมสรโรตารีท่าม่วง ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ พัฒนาครูด้านความรู้ รวมทั้งการเข้าสู่วิทยฐานะ
ส่งเสริม ให้ครูผลิตสื่อและส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน ส่งผลให้โรงเรียนและครูได้รับรางวัลการประกวด
OBEC AWARDS สร้างขวัญและกาลังใจ มีการบริหารงานที่โปร่งใส คุ้มค่า ประหยัด พอเพียง ตรวจรับ
การสร้ า งลานกี ฬ าอเนกประสงค์ห น้ า อาคาร ๒ ปรั บ ปรุ ง บ้ า นพั ก ครู ปรั บ ภู มิทั ศ น์ ล านอเนกประสงค์
ปรับปรุงฐานเสาธงชาติ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตฟรีจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (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 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
พนมทวนพิ ท ยาคมฯ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตามโครงการ
โคกหนองนาโมเดล ปรับภูมิทัศน์บริเวณรั้วโรงเรียนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง อาคารหอประชุม ปรับปรุง
เครื่ องสู บ น้ าบาดาล ระบบเสี ย งตามสาย ระบบไฟฟูาส่ องสว่าง ปรับปรุง ห้ องอานวยการและห้ องฝุ าย
บริหารงาน ๔ ฝุาย จัดสรรงบประมาณด้านสื่อ เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนรู้ทุกห้องเรียน 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) จานวนบุคลากร
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู
จานวน

๑

๑๗

พนักงาน
ครูอัตราจ้าง
ราชการ
-

๒

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
๒

บุคลากร
ทางการ รวมทั้งหมด
ศึกษาอื่นๆ
๘

๓๐

๑๒

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
๔%
๒๕%
ต่ากว่าปริญญาตรี

๓๒%

ปริญญตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
๓๙%

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๔. ฟิสิกส์
๕. ชีววิทยา
๖. สังคมศึกษา
๗. ภาษาอังกฤษ
๘. ภาษาจีน
๙. อุตสาหกรรมศิลป์
๑๐. เกษตรกรรม
๑๑. คอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๒. พลศึกษา
๑๓. ศิลปะ
รวม

จานวน (คน)
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๓
๑
๑๙

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
๒๑
๒๘
๒๖
๒๗
๒๓
๒๑
๒๓
๒๓
21
๒๘
๓๒
๒๓
๒๔
๒๕

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
จานวนห้อง
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑๒
ชาย
๒๘
๒๖
๒๐
๑๐
๒
๑๑
๙๗
เพศ
หญิง
๓๒
๒๗
๓๒
๑๖
๒๕
๓๖
๑๖๘
รวม
๖๐
๕๓
๕๒
๒๖
๒๗
๔๗
๒๖๕
เฉลี่ยต่อห้อง
๓๐
๒๗
๒๖
๑๓
๑๔
๒๔
สรุปอัตราส่วน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:
ระดับมัธยมศึกษา
อัตราส่วนของจานวนผู้เรียน
:
ครู
เท่ากับ ๑๓ : ๑
อัตราส่วนของจานวนนักเรียน :
ห้อง เท่ากับ ๒๒ : ๑
มีจานวนครูครบชั้น √ 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. อื่น ๆ
มี เครื่องถ่ายสาเนา สหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ อาคารพอเพียง ตู้ทาน้า
เย็น ฯลฯ

๑๔

๒.๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา แยกตามรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ร

มส

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพ

ศิลปะ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา แยกตามรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
500
450

400
350
300
250
200
150
100
50
0
4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ร

มส

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพ

ศิลปะ

๑๕

๒. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

ระดับดี
ขึ้นไป

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

๖๐
๔๖
๕๒
๓๖
๒๘
๔๗

๖๐
๔๖
๕๒
๓๖
๒๘
๔๗

รวม

๒๖๙

๒๖๙

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

๕๖
๔๔
๕๑
๒๖
๒๗
๔๗

๕๘
๔๔
๕๑
๒๖
๒๗
๔๗

๙๘.๓๑
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

รวม

๒๕๔

๒๕๓

๙๙.๖๑

๑๖

๓. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

๖๐
๔๖
๕๒
๓๖
๒๘
๔๗

๖๐
๔๓
๕๑
๓๖
๒๘
๔๗

๑๐๐
๙๓.๔๗
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

รวม

๒๕๙

๒๖๖

๙๘.๘๘

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

๕๖
๔๔
๕๑
๒๖
๒๗
๔๗

๕๘
๔๔
๔๗
๒๖
๒๗
๔๗

๙๘.๓๑
๑๐๐
๙๒.๑๖
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

รวม

๒๕๔

๒๔๙

๙๘.๐๓

๑๗

๔. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (จานวนผู้เข้าสอบ ๓๒ คน)
60

55.58
50.3

52.1351.19

50
40
30

31.6731.45
29.7530.67

29.5929.3830.7931.11

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

25.32
23.5424.7524.47

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
โรงเรี ยน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง
ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
คะแนนเฉลี่ยของประเทศไม่ทิ้งช่วงห่างมากนัก
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
รายวิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

พัฒนาการ
พัฒนาการ
ปี ๑๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ
ร้อยละ

๕๔.๒๙
๒๕.๔๖
๒๙.๘๙
๓๔.๓๘

-๓.๑
-๐.๙๙
+๑.๕๖
-๓.๒๗

๕๑.๑๙
๒๔.๔๗
๓๑.๔๕
๓๑.๑๑

๖๐.๗๐
๒๓.๘๔
๒๘.๗๒
๓๗.๐๙

๕๕.๕๘
๒๕.๓๒
๒๙.๗๕
๒๙.๕๙

-๕.๑๒
+๑.๔๘
+๑.๐๓
-๗.๔๖

เปรียบเทียบ
ทิศทาง
พัฒนาการ
ระดับประเทศ
กับระดับ
โรงเรียน
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

๑๘

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (จานวนผู้เข้าสอบ ๑๔ คน)
60
51.48

50

47.7446.4
45.9
37.45
35.97 35.93
33.14

40
27.6927.2729.0428.65

30
20.98 21.8321.28
19.25

20

25.8325.56
22.6223.2

10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
โรงเรี ยน

จังหวัด

ภาษาอังกฤษ

สังกัด

สังคมศึกษา

ประเทศ

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ ย รายวิ ช าภาษาไทยของนั ก เรี ย นสู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย ทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด
และระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับจังหวัด ส่วนวิชาอื่น ๆ ต่ากว่าทั้งระดับ
จังหวัดและระดับ ประเทศ และคะแนนเฉลี่ ยของแต่ล ะวิช าเป็นไปในทิศทางเดียวกับคะแนนเฉลี่ ยของ
ประเทศ
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
รายวิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ พัฒนาการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ พัฒนาการ

๔๔.๓๖
๒๖.๐๔
๓๒.๖๘
๒๙.๙๔
๓๕.๙๓

๔๖.๔๐
๒๑.๒๘
๒๘.๖๕
๒๕.๕๖
๓๖.๘๗

+๒.๐๔
-๔.๗๖
-๔.๐๓
-๔.๓๙
+๐.๙๔

๔๕.๑๓
๒๑.๐๖
๒๗.๘๔
๒๕.๒๓
๓๑.๘๙

๕๑.๔๘
๒๐.๙๘
๒๗.๖๙
๒๒.๖๒
๓๓.๑๔

+๖.๓๕
-๐.๐๘
-๐.๑๕
-๒.๖๑
+๑.๒๕

เปรียบเทียบ
ทิศทาง
พัฒนาการ
ระดับประเทศ
กับระดับ
โรงเรียน
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

๑๙

๕. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
ร้อยละ

จานวนนักเรียนทั้งหมด
(ทุกรายวิชา)

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตาม
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
๖๐
๔๖
๕๒
๓๖
๒๘
๔๗
๒๖๙
๑๐๐

๖๐
๔๖
๕๒
๓๖
๒๘
๔๗
๒๖๙
๑๐๐

ไม่ผ่าน
-

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
ร้อยละ

จานวนนักเรียนทั้งหมด
(ทุกรายวิชา)
๕๖
๔๔
๕๑
๒๖
๒๗
๔๗
๒๕๔
๑๐๐

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตาม
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
๕๖
๔๔
๕๑
๒๖
๒๗
๔๗
๒๕๔
๑๐๐

ไม่ผ่าน
-

๒๐

๖. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ความสามารถในการสื่อสาร
100
9591.79
90
ความสามารถในการใช้
85
92.58ความสามารถในการคิด
เทคโนโลยี 94.77
80
75
85.56

ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต
99.65

ความสามารถในการแก้ปัญหา

แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ น้าหนัก ส่วนสูงของนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๙๐

๘๓.๐๒

๘๒.๗๖

๘๒.๓๕

๘๐

๗๕

๗๕

๗๓.๙๑

๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๒๗

๓๐
๒๐
๑๐

๒๔

๑๙
๑๑
๖
๕
๔

๓๒ ๔

ม.๑
๔
๖
๒๗
๑๑
๕
๘๓.๐๒

ม.๒
๓
๒
๒๗
๔
๘
๗๕

ม.๓
๑
๔
๓๒
๖
๘
๘๒.๓๕

เริ่มอ้วน

อ้วน

๐
ผอม
ค่อนข้างผอม
สมส่วน
เริ่มอ้วน
อ้วน
ร้อยละนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ผอม

๓๒

๒๗

ค่อนข้างผอม

สมส่วน

๘
๑

๔

๖๘
๐๐

๕๕

ม.๔
๐
๐
๑๙
๕
๕
๘๒.๗๖

๑๕
๑

๔ ๒๖

๑๒
๙
๐๑

ม.๕
๑
๔
๑๕
๒
๖
๗๕

ร้อยละนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ม.๖
๐
๑
๒๔
๙
๑๒
๗๓.๙๑

๒๑

๒.๑.๕ ข้อมูลสภาพชุมชน แหล่งเรียนรู้
สภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนของตาบลรางหวาย เช่น ชุมชนหนองจอก ชุมชน
ห้ว ยกรด ชุมชนตลาดใหม่ และชุมชนตลาดเขต เป็นต้น ผู้ คนส่ ว นใหญ่ในชุมชนทาอาชีพรับจ้างทั่ว ไป
และการเกษตร ได้แก่ การทาไร่อ้อย มันสาปะหลัง และนาข้าว พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณรอบโรงเรียนจึงเป็น
พื้ น ที่ ก ารท าเกษตรกรรม บริ เ วณใกล้ เ คี ย งของโรงเรี ย นได้ แ ก่ ส านั ก งานเทศบาล วั ด ตลาด ร้ า นค้ า
และโรงเรียน
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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0
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0

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด ๑๙ สถานศึกษาจึงมีการจัด การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งมีการประกาศปิดเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ จึงทาให้กิจกรรมในโครงการที่วางแผนไว้มีการปรับเปลี่ยน จึงไม่ได้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้
จากสถานที่จริงนอกโรงเรียน แต่มีการสนับสนุนให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น DLTV DLIT
เว็บไซต์สสวท Project ๑๔ Google Classroom เป็นต้น สาหรับภาคเรียนที่ ๒ มีตัวแทนนักเรียนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรม ณ สถานธรรมไท่เมี่ยวเต๋อ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๒๒

๒.๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๒.๒.๑ การสรุปผลรายงานการประเมินตนเอง
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตาที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ เ รีย น อยู่ ในระดับ ดีเ ลิ ศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ ห าร
และการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษามี ก ระบวนการบริ ห ารและการจั ด การ ด้ ว ยขั้ น ตอน P๓S+๒CERS
และกระบวนการจั ดการเรี ย นการสอนที่เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคัญ ในมาตรฐานที่ ๒ และมาตรฐานที่ ๓
มีผล การประเมิน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษามีการกาหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ไว้ อ ย่ างชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญหา ความต้ องการที่ จ ะพั ฒ นาโรงเรี ยนตามนโยบายการปฏิ รู ป
การศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่ างเป็น ระบบ ทั้งนี้ ในส่ว นการวางแผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผน
ไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางาน
อย่ างต่อเนื่ อง มีการบริ ห ารอัตรากาลั งและทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ มีระบบดูแ ลช่ว ยเหลื อ
นักเรีย นที่เข้มแข็ง มีระบบการนิ เทศภายในที่มีรูปแบบการดาเนินการที่ชัดเจน เพื่อนาข้อมูล มาพัฒนา
การจั ดการเรี ย นการสอน บุ คลากรและผู้ เกี่ยวข้องทุกฝุ ายมีส่ วนร่ว มการวางแผน ปรับปรุงและพัฒ นา
สถานศึกษาตลอดจนร่ ว มรั บ ผิ ดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริห ารจัดการเกี่ยวกับงานวิช าการ
ทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กิ จ กรรมสนั บ สนุ น ที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นเชื่ อ มโยงวิ ถี ชี วิ ต จริ ง
และครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เปู า หมาย อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาครู บุ ค ลากร ให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ทางวิช าชีพ และจั ดให้มีชุมชนการเรี ย นรู้ทางวิช าชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
มีการจั ดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้ องเรียน และสภาพแวดล้ อมทางสั งคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ตัว ชี้วัดของหลั กสู ตรสถานศึกษาที่ เน้นผู้ เรีย นได้เรียนรู้ผ่ านกระบวนการคิ ด
และปฏิ บั ติ จ ริ ง มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถน าไปใช้ จั ด กิ จ กรรมได้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การฝึ ก ทั ก ษะ
ด้านการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความ สุข
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ

๒๓

วั ด และประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมกั บ เปู า หมายในการจั ด การเรี ย นรู้ และให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ นั ก เรี ย น
เพื่ อ น าไปใช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ครู แ ละผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อนาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้สถานศึกษา มีการจัด
กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นอย่ า งหลากหลายที่ เ ป็ น ไปตามปั ญ หาและความต้ อ งการพั ฒ นาสภาพ
ของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้ เ รี ย นอยู่ ใ นระดั บ ดี เ ลิ ศ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ความสามารถในการคิดคานวณ สู งกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
คิดวิเคราะห์ คิดอย่ างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถ
ในการสร้ า งนวั ต กรรม มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สูงกว่าค่าเปูาหมายของสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีสุ ขภาวะทางร่ างกายและจิ ต สั งคมสู งกว่าค่าเปูา หมายตามที่ส ถานศึก ษากาหนดปรากฏอย่ างชัดเจน
ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑
๒.๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
ผู้ บ ริ ห าร ร่ ว มกั บ คณะกรรมการฝุ า ยบริ ห ารงาน ๔
ฝุ า ย คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ครู และเครือข่ายผู้ป กครอง มีการวางแผนและกาหนดมาตรฐานการศึกษาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งครู ทุกคน
ดาเนินการตามเปูาหมายที่วางไว้ โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีก ารที่หลากหลาย เหมาะสม
กับผู้เรียน และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ยึดหลักการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ และได้ผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสู ตร เพื่อให้ ผู้ เรีย นมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร ตลอดจนสนับสนุนให้ มี
การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย สนับสนุนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการต่างๆ นอกจากนี้ยังได้จัดทา
หลักสูตรบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้ เช่น โครงงานบูรณาการนวัตกรรมไผ่ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างสรรค์นวัตกรรมจากการเรียนรู้ได้
จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยมี โ ครงงานเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ร่ ว มกั น แก้ ปั ญ หา มี ก ระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล อภิ ป รายและเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั น ร่ ว มกั น ท างานเป็ น ที ม
ใช้ เ ทคโนโลยี ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาหาความรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นด้ ว ยตนเอง
และการนาเสนองานผ่าน นาเสนอชิ้นงานผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่หลากหลาย จนทาให้เกิดทักษะพื้นฐาน
ในการท างานต่ า ง ๆ ครู ผู้ ส อนมี ก ารประเมิ น นั ก เรี ย นเป็ น ระยะ เพื่ อ พั ฒ นาและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
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ที่ ห ลากหลาย ปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด ๑๙ นอกจากนี้
สถานศึก ษามี การจั ดโครงการที่ต้ องพั ฒ นาคุณภาพผู้ เรี ยนตามผลการประเมินตนเองของสถานศึ กษา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมไปถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม นามาปรับปรุงและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านเป็นคนดีมีคุณธรรม ปฏิบัติตาม
คาสอนทางศาสนา โดยการจัดโครงการค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับวัย จิตอาสา ลูกเสือเนตรนารี
กิจ กรรมแนะแนว มีกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียนที่เป็นระบบ รวมไปถึงมีการพัฒนาคุณธรรม
เน้นให้ผู้เรียน มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ผู้เรียนน้อมนาศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบั ติ ในชีวิตประจ าวัน มีความภาคภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็นไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และไม่ข้องเกี่ยวกับยาสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ ตามเปูาประสงค์ที่สถานศึกษาตั้งไว้ ทั้งนี้ครูผู้สอนทุกคนมีการประเมินนักเรียนทางด้านความรู้
ควบคู่คุณธรรม โดยใช้ร ะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการช่วยเหลือ คัดกรอง แก้ไข ส่ งเสริม ส่งต่อ
นาผลการทากิจกรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เปิดช่องทางการติดต่อเพื่อรับฟังคา
ติชม ข้อเสนอแนะ มาพัฒนากระบวนการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป
ผลการพัฒนา
จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับ
การเพิ่มคะแนนผลการทดสอบระดับชาติจึงได้มีการจัดโครงการติวโอเน็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งผลคะแนนในปีการศึกษานี้มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนสมัครใจเข้าสอบไม่ครบจานวน การประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน
ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ ก็มีการจัด
โครงการเพื่อพัฒนานักเรียนในแต่ละระดับชั้นให้เป็นไปตามเปูาหมาย ซึ่งผลการพัฒนานักเรียนได้ระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๘ ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด(อ้างอิงภาคผนวกหน้ า 73) ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 8๑.๙๖ สูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
กาหนด(อ้างอิงภาคผนวกหน้ า ๗๓) ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิ ป รายและเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น โดยใช้ เ หตุ ผ ลประกอบการตั ด สิ น ใจ และแก้ ปั ญ หาได้ ผู้ เ รี ย น
มีความสามารถในการสร้ างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน รู้จักการวางแผน สามารถทางาน
ร่ ว มกับ ผู้ อื่น ได้ดีตามหลั กประชาธิป ไตย กล้ าแสดงออก ผู้ เรียนมีความรู้ ทั กษะพื้นฐานและเจตคติที่ ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทางานหรืองานอาชีพ นอกจากนี้สถานศึกษาได้สนับสนุน
การจัดทาโครงการตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา(เศรษฐกิจพอเพียง) สนับสนุนโดยสโมสรโรตารี
ท่ า ม่ ว ง ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ จั ด เตรี ย มสถานที่ ต ามโคกหนองนาโมเดล ซึ่ ง ได้ จั ด ขึ้ น ในปี ก ารศึ ก ษานี้

๒๕

และกิจกรรมตามศาสตร์พระราชาที่จัดให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียน
มีความก้าวหน้ าจากพื้ น ฐานเดิมในแต่ล ะปีใ นด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลั กสู ต ร
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและต่ อ เนื่ อ ง ผลการทดสอบระดั บ ชาติ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกที่ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๒๑ ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด (อ้างอิงภาคผนวกหน้า๗๓) รวมถึงมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๒ ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด (อ้างอิง
ภาคผนวกหน้า๗๓) และจากการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้เข้าแข่งขันด้านวิชาการ ด้านทุนการศึกษา
ด้านกีฬา และมีผลการแข่งขันจนได้รับ รางวัลและเงินรางวัล จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น มีรายละเอียด ข้อมูล หลักฐาน
และเอกสารเชิงประจักษ์ตามหัวข้อ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ประเด็น
๑.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
๑.๑.๑) มี
ความสามารถ
ในการอ่าน
การเขียน
การสื่อสาร
และการคิด
คานวณ

ผลการประเมิน
จากการที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาความสามารถในการอ่ า น การเขี ย น
การสื่อสาร และการคิดคานวณ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิเช่น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนมีเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนมีการ
โต้ตอบ อภิปราย โต้วาที การเขียนเรียงความ การอ่านจับใจความ การสรุป
เนื้อหาในหนังสือ(นวัตกรรม POP) กิจกรรมห้องสมุดแนะนาหนังสือวันละเล่ม
เป็นต้น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการอ่านจับใจความวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา การสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าการนาวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้
ในชีวิตประจาวัน การอธิบายสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การแสดงวิธีคิด
หาคาตอบ พื้นฐานการคิดคานวณคิดเลขเร็ว จากการเล่นเกม ๒๔ การเล่น
เกม kahoot ที่มีการกาหนดเวลาเพื่อความตื่นเต้น และความสนุกสนาน
พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะการคิดคานวณด้วย เขียนรายงานโครงงานบูรณาการ ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้
***สรุป
- กลุ่มสาระการเรีย นรู้ วิทยาศาสตร์ กิจกรรมอ่านข้อความพร้อมอภิปราย
นักเรียนได้ สรุป การทดลองต่าง ๆ การนาเสนอชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การคิด
ระดับดีขึ้นไป คานวณอัตราส่วนปริมาณสารเคมีในการทดลอง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยการ
ร้อยละ
มีพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
๘๕.๕๘ ซึง่ สูง - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมอ่านสรุป
กว่าค่า
เนื้อหา การอ่านข่าวสารทันเหตุการณ์ การสรุปเนื้อหาและนาเสนอ อภิปราย

ร่องรอยหลักฐาน
๑.ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การอ่านของ
นักเรียน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
๒. ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การเขียนของ
นักเรียน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
๓. ผลการทดสอบ
ความสามารถใน
การสื่อสาร
๔.ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การคิดคานวณ ทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๕. ผลงานนักเรียน

๒๖

ประเด็น
เปูาหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
สถานการณ์และสรุปความเขียนสื่อความหมาย การคานวณหาอัตราส่วนของ
การทาชิ้นงานแผนที่ประเทศไทยจาลอง แผนที่การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมตอบคาถามภาษาอังกฤษ
คั ด ลายมื อ ภาษาอั ง กฤษและภาษาจี น การสะกดค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ
การแสดงบทบาทสมมติเรื่องสนามบิน เป็นต้น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การอ่านสรุปใจความการศึกษา
ค้นคว้าเนื้อหาในบทเรียน การนาเสนอท่าทางการออกกาลังกาย การอธิบาย
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย การคิดคานวณปริมาณพลังงานในอาหาร (แคลอรี่)
เป็นต้น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การอ่านสรุปความเรื่องการใช้สี เนื้อหาความรู้
จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า การน าเสนอผลงาน การพู ด สื่ อ สารผลงานศิ ล ปะ
การวาดภาพตามอัต ราส่ ว นทองค า โดยใช้ ก ารคิ ด ค านวณ ภาพย่อ ขยาย
วาดภาพเหมือนจริง เป็นต้น
- กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี กิ จ กรรมการอ่ า น
ใบความรู้จากช่องทางออนไลน์ Google Classroom การทาคลิปนาเสนอ
ผลงานเดี่ ย ว การท าหนั ง สั้ น คุ ณ ธรรม การเขี ย นอธิ บ ายขั้ น ตอนการใช้
โปรแกรมตัดต่อคลิป การคิดคานวณในวิชาวิทยาการคานวณ เป็นต้น
โดยมีการวิเ คราะห์ จ ากกิจ กรรมการเรียนรู้ ในแต่ ล ะกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
ข้างต้น ประเมินผลผู้ เรี ยนระหว่าง และหลังการจัด การเรียนรู้ โครงการ
พัฒ นาส่ งเสริมนิสั ย รักการอ่าน และโครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่ มสาระ
การเรี ย นรู้ พบว่ า มี จ านวนนั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ยอดเยี่ ย ม ๘๗ คน
ระดับดีเลิศ ๘๘ คน และระดับดี ๕๗ คน รวมนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ ๘๕.๕๘ ซึง่ สูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
(อ้างอิงข้อ ๑-๔)
๑. สรุ ปผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้น
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

ร่องรอยหลักฐาน
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๖. ผลการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

๒๗

ประเด็น

ผลการประเมิน
ร่องรอยหลักฐาน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ร้อยละ ๙๓.๑๗
๔. สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดคานวณ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๘
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบประเด็นย่อยและภาพรวมแยกตามระดับชั้น
๑๒๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๐.๐๐

80

85

90

82

87

91

86
การอ่าน
การเขียน

๖๐.๐๐

การสื่อสาร
การคิดคานวณ

๔๐.๐๐

ค่าเฉลี่ย

๒๐.๐๐
๐.๐๐
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6 ค่าเฉลี่ย

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
๑.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
๑.๑.๒) มี
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ผลการประเมิน
- ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนโดยครูแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ
พบว่า นักเรียนร้อยละ ๙๘.๔๗ ได้ระดับดีขึ้นไป
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ข้อ มีผลการประเมินดังนี้
- ผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ร้อยละ ๙๒.๕๘ ได้ระดับดีขึ้นไป
- ผลการประเมิน สมรรถนะด้านการสื่ อสาร ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๙๑.๗๙ ได้ระดับดีขึ้นไป
- ผลการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๘๕.๕๖ ได้ระดับดีขึ้นไป
- ผลการประเมินสมรรถนะด้านการทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๙๙.๖๕ ได้ระดับดีขึ้นไป (อ้างอิงมาตรฐาน ๑.๒.๔)

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

๒๘

ประเด็น
ผลการประเมิน
และแก้ปัญหา - ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ร้อยละ ๙๔.๗๗ ได้ระดับดีขึ้นไป(อ้างอิงมาตรฐาน ๑.๑.๔)
***สรุป
จากการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้
นักเรียน ได้
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้
ระดับดีขึ้นไป -กิจกรรมบทบาทสมมติ ม.๑ ฝึกการคิดวิเคราะห์และอภิปรายแลกเปลี่ยน
ร้อยละ ๙๓.๖๘
ความคิดเห็น ครูคอยดูแลสรุป กิจกรรมแบบรูปของจานวน
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่ - กิ จ กรรมน าเสนองานภัย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ม.๒ ฝึ ก การอภิ ป รายความ
คิดเห็น
สถานศึกษา
-กิจกรรมการโต้วาทีเรื่อง "การเรียนออนไลน์ ปะทะ การเรียนออนไซต์ " ม.๓
กาหนด
นักเรียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในประเด็นที่ได้รับมา พร้อมทั้งแสดง
เหตุผล ผู้ฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจลงคะแนน
-นั่งสมาธิ ๑๕ นาที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้สึก ม.๔
-กิจกรรมช่วยฟื้นคืนชีพ ม.๔ ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ และ
การแก้ปัญหา และกิจกรรมถักเชือกจีน
-การท าโครงงานบู ร ณาการนวั ต กรรมไผ่ ม. ๕
ฝึ ก การแก้ ปั ญ หา
อภิปรายเหตุผล คิดวิเคราะห์
-กิจกรรม Useful applications for students , ม.๖ เป็นกิจกรรมที่ให้
นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
โดยนั ก เรี ย นจะต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ทดลองใช้ ง านแล้ ว มาน าเสนอข้ อ ดี
ข้อ เสี ย ของแอพพลิ เคชั นนั้ น ๆ ในห้ องเรี ย น เมื่อ นั กเรีย นแต่ ค นน าเสนอ
แล้ว เพื่อน ๆ ก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบประเด็นต่าง ๆ
เกี่ยวกับแอพพลิเคชันที่ได้นาเสนอ
-แสดงบทบาทสมมุติเรื่องสนามบิ น ม.๖ หนังสั้นคุณธรรม ได้ฝึกคิดอย่างมี
วิจารญาณ และการแก้ปัญหา
ส่งผลให้นักเรียนนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และแก้ปั ญ หา มาใช้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ผ่ านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด ๑๙ และมีการนาความสามารถไปใช้ในการสร้างคลิป Young เป็นไทย
ได้ มีผลการประเมินนักเรียน พบว่า ผลการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด
วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
และแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ พบว่า นักเรียนได้ระดับ
ดีเยี่ยม ๑๖๖ คน และระดับดี ๗๐ คน ซึ่งรวมทั้งสิ้นที่

ร่องรอยหลักฐาน
นักเรียนทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
โครงงาน/ชิ้นงาน
-สรุปรายงานการ
ประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน
-ปพ.๕
- ผลการประเมิน
หลังการจัดการ
เรียนรู้ของครูทุก
ระดับชั้น

๒๙

ประเด็น

ผลการประเมิน
ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๒.๙๑ จาแนกตามระดับชั้น ดังแผนภูมิแสดง
จานวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป แยกตามระดับชั้น ม.๑ - ม.๖

ร่องรอยหลักฐาน
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
๑.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
๑.๑.๓) มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม
***สรุป

ผลการประเมิน
นั ก เรี ย นมี ผ ลงานหรื อ ชิ้ น งานจากการท างานกลุ่ ม หรื อ เดี่ ย วได้ และ
สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรค
การทางานได้ ร้อยละ ๘๖.๙๖ ได้ระดับดีขึ้นไป
ผลการประเมินโครงการ ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียน มีดังต่อไปนี้
๑. ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนจากโครงงานบูรณาการไผ่ทั้ง ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๗๘.๕๗ ซึ่งปีการศึกษา
๒๕๖๔ มีจานวน ๕ โครงงาน โดยมีผลการประเมินอยู่นะดับดี จานวน ๒
โครงงาน(ลาดับที่ ๑-๔) และระดับพอใช้ จานวน ๑ โครงงาน(ลาดับที่ ๕)
นักเรียนมี
๑. โครงงานเกมเสริมทักษะจากไผ่
ความสามารถ
https://youtu.be/HMGRQqXZpAc
ในการสร้าง
๒. โครงงานถังขยะจากไผ่ https://youtu.be/IyFB๒TMN๐q๔
นวัตกรรม ได้
๓. โครงงานดอกไม้และแจกันจากไผ่
ระดับดีขึ้นไป
https://youtu.be/tyjlxPZQZz๘
ร้อยละ ๘๙.๙๖
๔. โครงงานที่ตั้งโทรศัพท์จากไผ่ https://youtu.be/B๔๖trDv๒
ซึ่งเป็นไปตาม
jbo
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
๕. โครงงานที่คีบขยะ
กาหนด

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

๓๐

ประเด็น

ผลการประเมิน
ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนานักเรียนในการสร้างนวัตกรรมจากไผ่ ดังนี้
ให้นักเรียนศึกษา สารวจข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้จริงที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้
จากโครงการปลู ก ไผ่ ต งลื ม แล้ ง “สวนไผ่ ศึ ก ษา น าพาสู่ น วั ต กรรม”
แล้วใช้ชุดกิจกรรมจานวน ๕ ชุดกิจกรรม ดังนี้ ชุดที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ของแหล่ งเรียนรู้ ชุดที่ ๒ ไผ่ ของฉัน ชุดที่ ๓ การแปรรูป ชุดที่ ๔
สร้างสรรค์นวัตกรรมไผ่ และชุดที่ ๕ ตลาดนิทรรศการโครงงาน ซึ่งในชุดที่
๑-๓ เป็นการศึกษา สารวจข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้สวนไผ่นักเรียนจะได้
ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไผ่ ชุดที่ ๔ จะมีการจุดประกายความคิด
และให้ นักเรีย นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดจากไผ่ การนาไผ่มาทดแทน
เพื่อสร้างสิ่งใหม่ การเพิ่มมูลค่าของไผ่ นาไผ่มาทาให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
ช่วยแก้ปัญหารอบ ๆ ตัวของนักเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทา
นวัตกรรม และชุดที่ ๕ เป็นการนาเสนอโครงงานซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔
มีการปรับเปลี่ยนแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
๒. ผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ การนาฝาขวดประดิษฐ์โคมไฟ
ตะกร้าใส่ของ กระถางต้นไม้ ไม้ไอศกรีมประดิษฐ์เป็นกล่องกระดาษทิชชู
นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๐ เป็นต้น
๓. ผลการประเมิน กิ จ กรรมกลุ่ ม ศิ ล ป์ส ร้ า งสรรค์ ได้ ร ะดั บ ดี ขึ้ น ไป
ร้อยละ ๘๕
๔. ผลการประเมินโครงงานเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และชิ้นงานภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๘
๕. ผลการประเมินกิจกรรมถักเชือกจีนสร้างสรรค์ตามจิตนาการได้ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๙๕
๖. สร้างคลิป young เป็นไทย คลิป ๑ นาที ภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรม
วิถีใหม่ของวัยรุ่น ” นั้น ผลการดาเนินกิจกรรมพบว่า นักเรียนส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดจานวน ๔๓ ผลงาน
๗.
ผลการประเมิ น ชิ้ น งานนวั ต กรรมการสร้ า งเก้ า อี้ ม้ า นั่ ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๕
๘. ผลการประเมินการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๒ นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๕
๙. ผลการประเมินการประดิษฐ์กระถางปูนจากผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

ร่องรอยหลักฐาน

๓๑

ประเด็น

ผลการประเมิน
๑๐.ผลการประเมินชิ้นงานหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๖ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๑๑. ผลการประเมินชิ้นงานสร้างสรรค์โทษของสารเสพติด นักเรียน
ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๑๒. ผลการประเมิน การท าการ์ด วัน คริส ต์ม าส (โครงการอนุรั ก ษ์
ประเพณี) นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๙๐

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
๑.ผลสัมฤทธิ์ ผู้ เรี ย นมี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
ทางวิชาการ สื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองทั้งในด้านการเรียนและการใช้
ของผู้เรียน
ชีวิตประจาวัน ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๑.๑.๔) มี
และสร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ เ กิ ด จากการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งมี
ความสามารถ ประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อ
ในการใช้
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับการเรียน
เทคโนโลยี
และการน าเสนองาน และสามารถใช้ ส มาร์ ท โฟนในการ
สารสนเทศ ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันและสืบค้นข้อมูลทางด้านการเรียน
และการ
รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย e-book และเว็บไซต์ Kahoot
สื่อสาร
โดยงานห้องสมุด และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสูงกว่า
ที่สถานศึกษากาหนด
***สรุป
- นักเรียนทุกคนมีการสมัคร E-mail เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนใน
นักเรียน มี
google classroom เข้าเรียน ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ในระดับดีทุก
ความสามารถ คน
ในการใช้
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน มีการถ่ายคลิป vdo
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ แนะนาตัวเองเพื่อใช้ประกอบวิชาคอมพิวเตอร์
- นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ มี ก ารผลิ ต หนั ง สั้ น คุ ณ ธรรม
การสื่อสาร
ได้ระดับดีขึ้นไป จานวน ๕ เรื่องเพื่อใช้ประกอบวิชาคอมพิวเตอร์ และผลงานอยู่ใน
ร้อยละ ๘๙.๖๓ ระดับยอดเยี่ยมทุกกลุ่ม โดยครูมีการประเมินความก้าวหน้าในการ
ซึ่งเป็นไปตาม ทางานของนักเรียน ๓ ระยะ นักเรียนมีความก้าวหน้าต่อเนื่องทุก
ค่าเป้าหมายที่ กลุ่ม
สถานศึกษา
- ผลการประเมินการใช้สื่อ แอปพลิเคชั่นของนักเรียนทุกคน พบว่า
กาหนด
นักเรียนทุกคนมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น การเข้ากลุ่ม Line

ร่องรอยหลักฐาน

ร่องรอยหลักฐาน
- ผลการประเมินการใช้
ห้องเรียน Google
Classroom
-ผลการประเมินคลิป vdo
แนะนาตัว 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
เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง และการใช้ Facebook ในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่า ง
ๆ อย่างน้อย คนละ ๒ ช่องทางขึ้นไป
- ผลการประเมิ น สถิ ติ ก ารเข้ า ถึ ง สื่ อ ออนไลน์ ต่ า ง ๆ เช่ น
DLTV/DLIT พบว่า นักเรียนทุกคนมีการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก
สื่อเดือนละมากกว่า ๓ ครั้ง
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย e-book และเว็บไซต์
Kahoot โดยงานห้องสมุด และรายวิชาภาษาอังกฤษ
- การค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลจากเว็บ ไซต์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ
ในการค้นหา
- นักเรียนทุกคน มีการนาเสนอผลงานต่างๆ โดยใช้ Power Point
ในวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษรอบรู้
เสริ ม ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ และ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ก ารน าเสนอ
ข้อสอบ การสืบค้นหาความรู้ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น
อย่างน้อยคนละ ๒ ชิ้นงานขึ้นไปต่อภาคเรียน
- นักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ ๕ ทุกคน มีผ ลการประเมิน การใช้
โปรแกรม Google Docs ในการเขียนโครงงานบูรณาการ
นวัตกรรมไผ่ อยู่ในระดับดี
- ผลการประเมินการนาเสนอวิดีทัศน์ หัวข้อ “จิตอาสาคืออะไร”
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนอยู่ในระดับดี
- สรุปผลการประเมินการใช้สื่อของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์ นักเรียนทุกคนสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่าง
น้อยคนละ ๑ ช่องทาง
- ผลการประเมินการใช้ สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ เช่น
เว็บไซต์ Kahoot, และ Quiz พบว่านักเรียนทุกคนสามารถใช้งาน
ได้ ค ล่ อ งแคล่ ว เป็ น แบบอย่ า งและแนะน าเพื่ อ น สอนเพื่ อ น
ถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานได้ในระดับดีทุกคน
- ผลการประเมิน สรุ ป การเรียนของผู้เรียนที่ได้ระดับดี ขึ้นไป ใน
สาระเทคโนโลยี ร้อยละ ๘๙.๖๓
- ผลการประเมิน คุณภาพผู้ เรียนด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
พบว่า นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ร่องรอยหลักฐาน
นาเสนอ 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 และการทา
แบบทดสอบออนไลน์ จาก
เว็บไซต์ Kahoot, Quizizz
และ Google Forms
- ผลการประเมินสรุปการ
เรียนของผู้เรียนที่ได้ระดับดี
ขึ้นไป ในสาระเทคโนโลยี
- รายงานผลการประเมิน
ตนเองของครูผู้สอนทุกคน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ้างอิง

๓๓

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
๑.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
๑.๒.๕) มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา

ผลการประเมิน
จากการจัดทาโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และโครงการติวโอเน็ต ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ สู ง กว่ า ค่ า เปู า หมาย โดยมี นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ไปตามค่ า
เปูาหมาย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๖ ซึ่งสูงกว่าค่าเปูาหมาย(ร้อยละ ๗๒)
และผลการทดสอบระดับชาติ นักเรียนมีจานวนเข้าร่วมการทดสอบตาม
ความสมั ค รใจ ซึ่ ง ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-net)
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ สาหรับระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับโรงเรียน
และระดับประเทศ แต่ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่า
***สรุปนักเรียน ระดั บจั งหวัด นอกจากนี้ ค ะแนนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ มีแ นวโน้ มที่ ดี
มีผลสัมฤทธิ์
ทั้งนี้เพราะว่า แนวโน้มค่าเฉลี่ยคะแนนระดับประเทศลดลง แต่ค่าเฉลี่ย
ทางการเรียนตาม ของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และในรายวิชาอื่น ๆ ก็มีแนวโน้ม
สูงกว่าค่า
ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด ซึ่งเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๖

ร่องรอยหลักฐาน
- ประกาศกาหนดค่า
เปูาหมายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๔
- ประเมินผลการเรียน
ปพ.๕
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านระบบ sgs
-รายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และ ๖ ปีการศึกษา
๒๕๖๔
- รายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
ครูผู้สอนทุกคน
ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๔ อ้างอิง

๓๔

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
๑.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
๑.๑.๖) มี
ความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ

ผลการประเมิน
ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ จากกิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดขึ้น จากโครงการตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา
(เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง) การเลี้ ย งไก่ ไ ข่ การท านา การเลี้ ย งปลา
การเลี้ยงหมูปุา การปลูกผัก และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สอดแทรกทักษะอาชีพ อย่างรอบด้วน อีกทั้งยังมีการดาเนินการ
แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ซึ่งผลการประเมินดังนี้
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
(ใช้ข้อมูลข้อที่ ๑ และ ๒)
***สรุป
- นั กเรี ยนร้อยละ ๑๐๐ มีแฟูมสะสมงาน (Portfolio) เพื่อ
นักเรียนมี
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์
ความพร้อมใน การประเมินของสถานศึกษา (ใช้ข้อมูลข้อที่ ๓)
การศึกษาต่อ - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๗๙.๕๗
การฝึกงาน
มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไปตามเกณฑ์ ก าร
หรือการทางาน ประเมินของสถานศึกษา (ใช้ข้อมูลข้อที่ ๔)
มีความรู้
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๑๐๐
ทักษะพื้นฐาน มีความพร้ อมในการทางานและประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป
และเจตคติที่ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา (ใช้ข้อมูลข้อที่ ๕)
ต่องาน อาชีพ
ร้อยละ ๙๔.๘๙
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ร่องรอยหลักฐาน
๑.ผลการรายงานจานวน
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
ม.๓ และ ม.๖ จากฝุาย
ทะเบียน
๒.ผลการวัดเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพในวิชาแนะแนว
๓. แฟูมสะสมผลงาน
(Portfolio) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียน
พนมทวนพิทยาคมฯ
๔. สรุปรายงานผลจานวน
นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
๕. สรุปรายงานผลจานวน
นักเรียนที่มีความพร้อม
ในการทางานและประกอบ
อาชีพของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

๓๕

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
๒. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑.๒.๑) การมี
คุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
ผล กา รป ร ะเ มิ น ข อง ผู้ เ รี ย น โ ด ยก า รสั งเ ก ต
การสอบถาม การสั ม ภาษณ์ การประเมินกิ จกรรม/
โครงการ การส ารวจเกี่ยวกับการมีคุณลั กษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด จากการส่งเสริม
และสร้างจิตสานึกให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในกฎ กติ ก า ไม่ ยุ่ ง เกี่ ยว กั บ ยาเสพติ ด
และค่านิยมและจิตสานึกที่ดีโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒ นธรรมอัน ดีงามของสั งคม อยู่อย่างพอเพียงตาม
แนวปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง พบว่า นัก เรีย น
***สรุปนักเรียน จานวน ๔๘ คนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และนักเรียน
มีคุณลักษณะ
ที่ได้ร ะดับ ดีเลิศ ๑๒๕ และได้ระดับดี ๙๐ คน
และค่านิยมที่ดี รวมนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไปจานวน ๒๖๓ คนจาก
ร้อยละ ๙๙.๕๑
นักเรียนทั้งหมด โดยพิจารณาแยกเป็น ๔ ประเด็น
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป ซึ่งเป็นไปตาม ดังนี้
๑. การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม สังเกตจากนักเรียนที่เข้า
ค่าเป้าหมายที่
ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง (ร้อยละ ๙๘.๘๖) กิจกรรม
สถานศึกษา
กาหนด
นั ก เรี ย น กิ จ กรรมสภานัก เรี ย น (ร้ อ ยละ ๑๐๐)
จิ ต อาสา บ าเพ็ ญ ประโยชน์ (ร้ อ ยละ
๑๐๐)
การเข้าค่ายคุณธรรม(ร้อยละ ๑๐๐) แล้วแสดงออก
ถึ ง พฤติ ก รรมตามการประเมิ น ผล พบว่ า เฉลี่ ย
นักเรียนร้อยละ ๙๙.๗๒ ได้ระดับดีขึ้นไป
๒.การเคารพ กฎ กติกา สังเกตจากการมาโรงเรียน
การ เข้ า เรี ย นตร งต่ อ เว ลา (ร้ อ ยละ ๙๘ .๘๖ )
บั น ทึ ก การเข้ า เรี ย น รวม ความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี
เอกสารแฟูมงานปกครอง นักเรียนที่ไม่เคยประพฤติผิด
กฏระเบียบ ร้อยละ ๙๘.๑๑ ดังนั้น ในการเคารพ กฎ
กติกา โดยเฉลี่ยนักเรียนร้อยละ ๙๘.๔๙ ได้ระดับดี
ขึ้นไป
๓. มี ค่ า นิ ย มและจิ ต ส านึ ก ที่ ดี สั ง เกตและผลการ
ประเมินโครงการสภานักเรียน (กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่

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

๓๖

ประเด็น

ผลการประเมิน
รับไหว้) โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และการเข้า
ร่ว มโครงการรั กการอ่าน กิจกรรมโตวาที การแสดง
ความคิ ด เห็ น โครงการวั น ส าคั ญ ต่ า ง ๆ และการ
ประเมิ น ผลหลั ง การจั ด การเรี ย นการสอน พบว่ า
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ข้อ สังเกตได้จาก
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยการประเมิ น ของ
ครูผู้สอน ร้อยละ ๙๙.๘๑ นักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป

ร่องรอยหลักฐาน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
๒. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑.๒.๒) ความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็น
ไทย
***สรุปนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่สถานศึกษาจัด
ขึ้นและมีผลการ
ประเมิน ความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็น
ไทย
ร้อยละ ๙๖.๙๘
ได้ระดับดี
ขึ้นไป เป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
ผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็ นไทย มีส่ วนร่ว มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย พบว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในความ
เป็ น ไทย จากการทาโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยมีนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จานวน ๔๗ คน ระดับ
ดีเลิศจานวน ๒๒ คน และอยู่ในระดับดี ๑๘๘ คน
ซึ่งคิดเป็นนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ ๙๖.๙๘ (จากนักเรียนทั้งหมด ๒๖๕ คน) ทั้งนี้
พิจารณาจากจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและ
ทากิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทย ดังนี้
- ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐
ของนักเรียนทั้งหมด
- ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านและ
ห้องสมุดโรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
๑๐๐
- ผลการประเมินการเข้าร่วมโครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
๑๐๐

ร่องรอยหลักฐาน
๑. ผลการประเมินกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา
๒. ผลการประเมินรายงานกิจกรรมรักการ
อ่านและห้องสมุด
๓. ผลการประเมินการดาเนินโครงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. ผลการรายงานกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ
ตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๕. สรุปประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
สภานักเรียน

๓๗

ประเด็น

ผลการประเมิน
- ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ
ตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา มีนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐
- กิจกรรมสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Young เป็น
ไทย คลิป ๑ นาที ภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรมวิถีใหม่
ของวัยรุ่น ” ซึ่งพบว่าจากกิจกรรมมีผลการประเมิน
มีนักเรียนจานวน ๔๓ คนส่งผลงาน และทุกชิ้นอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
-กิจกรรมกลุ่มศิลป์สร้างสรรค์ ผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๙๐

ร่องรอยหลักฐาน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
๒. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑.๒.๓) การ
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และ
หลากหลาย

ผลการประเมิน

นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม โดยนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียน และมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด พิจารณาจากจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ดังนี้
- โครงการวันตรุษจีน ร้อยละ ๑๐๐
- โครงการวันคริสต์มาส ร้อยละ ๑๐๐
- โครงการสภานักเรียน ร้อยละ ๑๐๐
- โครงการรักการอ่าน ร้อยละ ๑๐๐
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ร้อยละ ๑๐๐
***สรุป
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ร้อยละ ๙๕.๙๑
นักเรียนร้อยละ ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้
๙๙.๓๑
ได้ระดับดี
แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียน
ขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่

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

๓๘

ประเด็น
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
ม.1
100%

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

100

100

100

100

95.91

100

100

100

100
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100

100

100

100

93

50%

100

100

100

100

94

40%

100

100

100

100
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100

100

100

100

95.2

100

100

100

100

98.26
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70%
60%

30%
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ร่องรอย
หลักฐาน
- สรุปรายงาน
ผลกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้น ม.๓
และ ม.๖

รวม
100

1000

100

จากข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา รวมไปจนถึงประเพณีและ
วัฒนธรรม โดยมีนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป ในทุกกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๓๑
จากการที่ นั ก เรี ย นมี ก ารยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งและ
หลากหลาย เช่น การเข้ารวมกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนความสามารถเข้า
ศึกษาต่อ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นอกโรงเรียนได้อย่างเรียบร้อย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาได้รางวัลชนะเลิศประเภทกรีฑา จานวน ๒ รายการ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน(ต่อ)
ประเด็น
๒.คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑.๒.๔) สุข
ภาวะทาง
ร่างกาย
และจิตสังคม

ผลการประเมิน
ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกาย สุขภาพจิต และสังคม
พบว่ า นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาวะทางร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์ มี ก ารแสดงออกที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
อยู่ ในระดับ ยอดเยี่ย ม จากการร่ว มกิจกรรมต่าง ๆ กับโรงเรียน เช่น
การส่งเสริมการออกกาลังกาย เช่น การแข่งขันกีฬาจังหวัด และมีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้นักเรียนมี
ส่ว นร่ วมในการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่างเป็น
***สรุป
รู ป ธรรม จากการบ าเพ็ ญ ประโยชน์ กิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี และ
นักเรียนร้อยละ กิจกรรมจิตอาสา ซึ่งผลการประเมินพบว่า นักเรียนร้อยละ ๘๘.๗๖ มีสุข

ร่องรอยหลักฐาน
- ผลการทดสอบวิชา
พลศึกษาและสุข
ศึกษา ของนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
- ผลการรายงาน
ข้อมูลการชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูง และการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน

๓๙

ประเด็น
๘๘.๗๖
ได้ระดับดี
ขึ้นไป ซึ่งกว่า
สูงค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
มีรายละเอียดผลการประเมินดังต่อไปนี้
๑. ผลการประเมินจากตัวชี้วัดวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา นักเรียน
ร้อยละ ๘๖.๕๙ มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
๒. ผลการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง และการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน ร้อยละ ๗๘.๖๗ อยู่ในเกณฑ์ปกติ
๓. ผลการประเมินสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม โปรแกรม SDQ นักเรียน
ร้อยละ ๙๐.๑๒ มีผลการประเมินปกติ
๔. ผลการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนร้อยละ
๙๙.๖๕ คุณภาพระดับดีขึ้นไป
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

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

จุดเด่น
นัก เรี ย นโรงเรี ย นพนมทวนพิ ท ยาคมฯ มี ความรู้ ท างด้ า นวิ ช าการและความสามารถทางกี ฬ า
ต่อเนื่องจากปีการศึกษาก่อนหน้า มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาสมรรถนะของตนเองได้ตาม
ช่วงวัย มีผลการทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ที่มีพัฒนาการสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา
นักเรียนยังมีคุณลักษณะและค่านิ ยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด สังเกตได้จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และมีมารยาทที่ดี มีเมตตา มีน้าใจ เช่น การไหว้ทักทาย นอกจากนี้นักเรียน
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จากการทากิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทยร่วมกับทางโรงเรียน
และองค์กรต่าง ๆ และมีการฝึ กอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
ในอนาคต ซึง่ มีทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ ควบคู่คุณธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มีนักเรียนที่มีน้าหนักและส่วนสูงสมส่วนในอัตราส่วนร้อยละที่น้อยลง
ควรจัดโครงการที่ซึ่งสามารถดูแล และพัฒนาอัตราการเจริญเติบโตของนักเรียนให้มีความสมส่วนมากยิ่งขึ้น
เพื่อสุขภาพกายที่ดี และส่งผลถึงสุขภาพจิตที่แจ่มใสอย่างต่อเนื่อง

๔๐

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
๑) พัฒนาให้นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มากขึ้น โดยจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ทางร่างกาย/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒) ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถ ในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
๓) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ โดยจัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามศาสตร์พระราชา เพื่อการมี
งานทา
๔) ดาเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มีกระบวนการพัฒนาด้วยขั้นตอนตามลาดับดังนี้
 ขัน้ เตรียมการและสร้างความตระหนัก
- จัดประชุมครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจถึงความสาคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา บทบาท และ
ภารกิจของครู ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นและความสมัครใจเป็นภาคี
เครือข่ายผู้ปกครองในการประสานงาน และเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔ ฝุาย ได้แก่ ฝุายบริหารงานวิชาการ
ฝุายบริหารงานบุคคล ฝุายบริหารงานงบประมาณ และฝุายบริหารงานทั่วไป มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
- วางแผนการดาเนินงานโดยจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภาระงานของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ
 ขัน้ ดาเนินการ
- กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๓
มาตรฐาน
- กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายความสาเร็จ เอกลักษณ์ของโรงเรียน อัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วย
ขั้นตอน P๓S (P-Plan ขั้นวางแผน S-Survey ขั้นสารวจ S-Support ขั้นสนับสนุน S-Supervise ขั้นนิเทศ
กากับ และติดตาม) และจั ดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึง นโยบาย
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ด้านการศึกษาของรัฐบาล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึ ก ษาทุ ก ด้ า นในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ครู แ ละนั ก เรี ย น จุ ด เด่ น จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา
ของสถานศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา
- จั ดทาแผนปฏิบั ติการประจาปีโ ดยจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้ส อดคล้องกับแผนพัฒ นาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและงานทั้ง ๔ ฝุายตามภารกิจของสถานศึกษา และระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- จัดทาแผนงาน/โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
- ดาเนินการตามแผนงาน/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 เพื่อการปรับปรุง แก้ไขการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เดือนละครั้ง และประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
 ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
-นิเทศติดตามด้วยรูปแบบ SPIDER และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยคณะกรรมการนิเทศ
ภายในภาคเรียนละ ๓ ครั้ง
- ติดตามการดาเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างโปร่งใส ด้วยหลักของการความพอเพียง และส่งเสริม
สนับสนุนการทากิจกรรมทุก ๆ ฝุาย
- ประเมินและพัฒนาหลักสูตรโดยครูผู้สอนทุกคน เมื่อสิ้นปีการศึกษา
- ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยทาหน้าที่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและจัดทารายงานประจาปีเผยแพร่แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี และ
สาธารณชน
 ขั้นนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
จากขั้นตอนก่อนหน้า ซึ่งมีการนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการจัด กระบวนการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งเป็นข้อมูลในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบต่อไป
 ขั้นประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องและสารธารชน
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หลังจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จสิ้น จะมีการประชาสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาแล้ ว มี ก ารเผยแพร่ ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา อีกทั้งยั งเปิดช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒ นา ส่ งเสริม
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
โดยสถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
และทุกกลุ่มเปูาหมาย มอบหมายงานให้สอดคล้องกับความถนัดของบุคลากร เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา และจัดให้มี
ชุมชนทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยการดาเนินงานนี้เป็นไปตามขั้นตอน P๓S+๒CERS ซึ่งมีการวาง
แผนการบริ ห ารจั ดการงบประมาณอย่ า งรั ดกุ ม เกี่ย วกั บ การดาเนิน โครงการตามแผนพัฒ นาคุณ ภาพ
สถานศึกษา ลงมือดาเนินงานต่างๆ ตามโครงการ และมีการ มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
และสรุปผลการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาแผนงานที่วางไว้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารอย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
ผลการพัฒนา
โรงเรี ย นพนมทวนพิ ท ยาคม มี ก ารก าหนดเปู า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการดาเนินการที่ได้มาซึ่งเปูาหมาย วิสัยทัศน์
และพัน ธกิจ อย่ า งเป็ น ระบบ มีก ารปรั บ วิสั ยทัศ น์ ให้ มีค วามกระชับยิ่ง ขึ้น เท่า ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง
และง่ายต่อการเข้าถึงนาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
แล้วเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อลงมติเห็นชอบ ทาให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบบริหารงานตามขั้นตอน P๓S+๒CERS สถานศึกษา
มีความต้องการที่จะพัฒนาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยได้ทาการวิเคราะห์โครงการในแผนงาน
ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
ของสพฐ ยุทธศาสตร์ของต้นสังกัด สพม.๘ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐาน สมศ. ทั้งนี้ได้
มีการร่วมกันประชุมและกาหนดยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให้มีครอบคลุมและมีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จัดทาโครงการ ๙ โครงการ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ (อ้างอิงภาคผนวก
หน้า ๙๕ ) บริหารจัดการ กากับติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ตรวจสอบความถูกต้อง
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นา บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีการ
ตรวจสอบ ประเมินความสมเหตุสมผลของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การดาเนินโครงการตาม
แผนงาน มีการบริหารอัตรากาลังและทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ และพอเพียง ควบคู่กับการส่งเสริม
สนับสนุน สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน มีระบบนิเทศภายใน ด้วยรูปแบบ SPIDER เพื่อนาข้อมูล
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มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ตามกลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และแหล่งเรียนรู้สู่สากล กลยุทธ์ที่ ๕ บริหาร
จัดการด้วยระบบเทคโนโลยี สู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือชุมชนและเครือข่าย
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง มีการพัฒนาห้ องสมุดให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมศักยภาพ
ของนั ก เรี ย นในด้ า นการอ่ า น และมี ก ารจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ มี ก ารพั ฒ นาตนเอง
อย่างเหมาะสม อาทิ เช่น กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมจิตอาสา
กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ กิ จ กรรมวั น คริ ส ต์ ม าส ซึ่ ง นั ก เรี ย นมี ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอย่ า งพร้ อ มเพรี ย ง
และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนเกี่ยวกับการออม การหารายได้ จากธนาคารขยะ การลดปริมาณขยะ
ประเภทแก้ว น้ า ลดใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งส่ งเสริม สนับสนุน บุคลากร ให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิช าชีพ
และจั ด ให้ มี ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ มาใช้ ใ นการพั ฒ นางานและ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูแล้วจึงเกิดการแก้ปัญหาการ
จัดการเรี ยนการสอนในช่ว งสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จนส่งผลให้ครูได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (ประเภทชาย) จากการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทาทามิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา”
ของจังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน บริเวณภายใน
โรงเรียน และบริเวณรอบ ๆ ครูและชุมชนได้ใช้สถานที่ฝึกฝน ออกกาลังการ และครูได้รับรางวัลชนะเลิศ
เปตอง งานวันครูจากตัวแทนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ สถานศึกษาผ่านมาตรฐานการรับรองจาก Thai Stop
COVID ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทาให้สถานศึกษามีความสะอาด ความปลอดภัย สาหรับผู้ที่
ใช้ ส ถานที่ ใ นโรงเรี ย นและบริ เ วณรอบโรงเรี ย น มี ก ารจั ด การบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ น
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน มีครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ครูได้รับการสนับสนุนในการเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม มีการนาหลักสูตรท้องถิ่นอาชีพ
สู่การปฏิบัติ ซึ่งทาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการทางานกลุ่ม การทาโครงงาน การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต จากการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งเป็น การเตรียมความพร้อม แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็น
อย่างดี โดยนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จากสถานที่จริง ทาให้นักเรียนได้รับ
ทราบถึงปัญหา และมีการศึกษาหาความรู้ เพื่อนามาใช้แก้ปัญหา หรือพัฒ นา ให้ ดียิ่งขึ้น และจากการ
บริหารจัดการในทุกภาคส่วน สถานศึกษาได้เป็นแบบอย่างในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โครงการตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา โดยได้รับความร่วมมือจากสโมสรโรตารีท่าม่วง เข้าร่วมศึกษาดู
งานและสนับสนุนการเลี้ยงไกไข่ และได้รับมอบสาส์นตราตั้งแก่ สโมสรอินเทอร์แรคท์ ทั้งนี้เป็นผลจากการ
บริหารจัดการพื้นที่ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษา หลังการดาเนินกิจกรรมมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างเป็นปัจจุบัน

๔๔

ในรูปแบบวารสาร และเว็บไซต์ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป รายละเอียดและร่องรอยหลักฐานแยกตามประเด็นดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็น
๒.๑ การมี
เปูาหมาย
วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน

ผลการประเมิน
สถานศึกษามีการกาหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ที่กระชับและมีความเป็นไปได้
และมีพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียน
ตามนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ความต้อ งการของชุม ชนท้ องถิ่น และ
สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มีการกาหนดอัตลักษณ์ คือเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่
ภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่ง
***สรุปร้อย เรียนรู้ทุกระดับชั้น และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙
ละ ๑๐๐
นี้มีความจาเป็นอย่างมากที่ต้องพึ่งตนเองให้ได้ สาหรับเอกลักษณ์ที่กล่าวว่า
ได้ระดับดี
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้
ขึ้นไป
ได้ และจากผลการประเมินตนเองของครูทุกคน พบว่า ครูทุกคนมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับ ได้สอดคล้องกับการบริหารและการจัดการตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ในระดับดี
ยอดเยี่ยม ซึ่ง ขึ้นไป ซึ่งนอกจากมีการกาหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อให้ครู
เป็นไปตามค่า น าไปขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้ บ รรลุ ผ ลแล้ ว นั ก เรี ย นยั ง มี ก ารท่ อ ง
เป้าหมายที่ วิสั ย ทัศน์ โ รงเรี ย นจากกิจ กรรมหน้ าเสาธง ช่ว งเช้ าทุก วัน นาที มโดยสภา
สถานศึกษา นักเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ทราบถึงเปูาหมายของการพัฒนา
กาหนด
ตนเอง ไปสู่ความสาเร็จที่ตั้งไว้ต่อไป มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ ที่มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การน าวิ สั ย ทั ศ น์ ไ ปใช้ ใ นทางปฏิ บั ติ ต ามที่ ส ถานศึ ก ษา
ดาเนินการ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ (คะแนนความพึงพอใจ
ระดับดีมาก มีค่าอยู่ระหว่าง ๔.๕๐-๕.๐๐) และมีการนาผลการประเมินไป
ปรั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นปี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไป ให้ มี ก ารทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะต่อไปในศตวรรษที่ ๒๑
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ)

ร่องรอยหลักฐาน
-สรุปผลการประเมิน
ความคิดเห็นของครูที่มี
ต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
-สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการนา
วิสัยทัศน์ไปใช้ในทาง
ปฏิบัติตามที่สถานศึกษา
ดาเนินการ
-ผลการประเมินการใช้
แผนพัฒนาสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
-ผลการประเมินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๔
-ผลการประเมินความ
สอดคล้องของโครงการ
กับแผนกลยุทธ์โรงเรียน
ในแผนปฏิบัติการ
-ภาพกิจกรรม

ประเด็น
๒.๒ มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ

ผลการประเมิน
ร่องรอยหลักฐาน
สถานศึกษามี รูปแบบบริหารงาน ด้วยขั้นตอน P๓S+๒CERS ซึ่งมีการ ๑. สรุปผลการประเมิน
นามาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ตามขั้นตอน P๓S นั่น ความพึงพอใจของผู้
คือ การวางแผน ส ารวจ และผู้ บริ ห ารสนับ สนุน การทางานของทุ กฝุ า ย ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

๔๕

ประเด็น
สถานศึกษา
***สรุปร้อยละ
๑๐๐
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
ซึ่งเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
นิเทศ กากับ และติดตามการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน และด้วยขั้นตอน
๒CERS ในการจัดการเรียนการสอนของครู และทาหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ ว ยการสนั บ สนุ น เลื อ กการจั ด การเรี ย นรู้
ที่เหมาะสมสาหรับนักเรียน จากนั้นใช้วิธีการโค้ชหรือเป็นผู้อานวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน วัดและประเมินผลตามสภาพจริง รายงานผล
และแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้แ ละเผยแพร่ ทั้ง นี้ มี ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น และภาคี

เครื อ ข่ า ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ในแต่ ล ะขั้ น ตอน โดย
มีเปูาหมายในการพัฒนาตามขั้นตอนคือคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ดังแผนภาพด้านล่างนี้

ร่วมกับรูปแบบการนิเทศการศึกษา ด้วยขั้นตอน SPIDER (S- Surver การ
ประเมินความต้องการ P- Plan การวางแผนการนิเทศ I- Inspire การให้
ความรู้ก่อนการนิเทศ D- Doing การดาเนินการนิเทศ E- Evaluation
การประเมินผล R- Reflect การสะท้อนผล)
โดยสถานศึกษาได้มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของทีมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา สานักงานเทศบาล
ตลาดเขต วั ด โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลโคราช สถานี ต ารวจ
ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น และชุ ม ชน การร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฎ กาญจนบุ รี มหาวิทยาลั ยราชภัฎ นครปฐม สถาบั น
พระบรมราชชนก สโมสรโรตารีท่าม่วง มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ และจากผลการประเมิน
ตนเองของครูแต่ละคน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนี้ พบว่า ทุกคน
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๓๔

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

๔๖

ประเด็น

ผลการประเมิน
และผลการดาเนิ นการ แผนคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยโรงเรียนมี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ประชุมฝุายบริหารโรงเรียน อย่างน้อยเดือนละ ๓ ครั้ง ประชุมครูและ
บุคลากร อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

ร่องรอยหลักฐาน

แผนภูมิแสดงผลการสรุปการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ร้อยละ

100
95
90
85
80
75

เปูาหมาย
สรุปผลการดาเนินงาน

โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 6
โครงการหลัก โครงการหลัก โครงการหลัก โครงการหลัก
ที3่
ที4่
ที่ 8
ที่ 9
85
85
85
85
86

97.39

92

88.24

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
ประเด็น
๒.๓ ดาเนินงาน
พัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
และทุก
กลุ่มเปูาหมาย

ผลการประเมิน
จากการบริหารจัดการด้วยขั้นตอน P๓S+๒CERS ทางโรงเรียนได้มีการ
ดาเนินการ โดยมีการประเมินผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ ๒ ด้วย
การดาเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และแหล่ ง เรี ย นรู้ สู่ ส ากล จากการส ารวจ
ความต้องการ และสนับสนุน ส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้
รอบด้าน เช่น
- ด้านวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้น และผลการ
ทดสอบระดับชาติมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
- ด้านความสามารถทางกีฬา ได้รับรางวัล ชนะเลิ ศประเภทกรีฑา
***สรุปร้อยละ เหรียญทอง ๒ เหรียญทอง
๑๐๐
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีการดาเนินการตาม ๕ ขั้นตอน ซึ่ง
ได้ระดับดี
จากปี การศึกษา ๒๕๖๓ ได้รั บรางวัล ระบบดูแลนักเรี ยนดี เด่น ระดั บ
ขึ้นไป
เหรียญเงิน ซึ่งครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบ้าน ๑๐๐% ทาให้ทราบถึงข้อมูล
อยู่ในระดับ
นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลและสามารถช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม ในด้ า น
ยอดเยี่ยมซึ่งสูง ทุนการศึกษา รวมไปถึงความรู้ ความสามารถในการส่งนักเรียนเข้าร่วม
กว่าค่า
ชิงค่าเทอมใน รายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ทางช่อง ONE๓๑ เข้าตอบ

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

๔๗

ประเด็น
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
คาถามทางวิชาการ ในหมวดวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.๒ ได้เงินรางวัล
สูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ หมวดวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.๖ ได้เงิน
รางวัล ๘๖,๐๐๐ บาท และส่ งเสริมนักเรียนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น
ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รับทุนโครงการ ทุนเปลี่ยนชีวิต ซึ่งเป็น
ทุนเรียนฟรี เรียนออนไลน์เป็นคอร์สการเรียน ตามเวลาว่างที่นักเรี ยน
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง จานวน ๕ คน
และ สรุปผลการประเมินตนเองของครูทุกท่านด้านการบริหารจัดการ
ทางด้านวิชาการ พบว่า จานวนครู ๑๗ คน ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
(ปฏิบัติร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป (อ้างอิงเกณฑ์ภาคผนวกหน้า ๗๖) คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ และจากการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น แต่ละกลุ่ม
สาระมีการดาเนินการโครงการที่สะท้อนถึงการพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
หลากหลาย โครงการมี ผ ลส าเร็ จ ตามโครงการที่ ก าหนดไว้ เช่ น
การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนในการเข้าค่ายแกนนาเยาวชนอนุตรธรรม
จากความร่วมมือเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมเครือไท่ชิ่ ง การพัฒนางาน
อาคาร สถานที่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปูองกันโรค จนได้รับรอง
ผ่านมาตรฐานเป็นสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย และการปรับปรุงพื้นที่
โคกหนองนา โมเดล เพื่อฝึกฝนทักษะอาชีพ และการมีความพอเพียง
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งโรงเรื อ นเพราะเห็ ด จากนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก เป็นต้น
ซึ่งผลการประเมินโครงการทุกโครงการสูงกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้

ร่องรอยหลักฐาน
- ภาพกิจกรรมการ เรียนการ
สอน
- แฟูมผลงานนักเรียน
- รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 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 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีความ - สรุปผลการรายงานการเข้า
และบุคลากรให้ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์ ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
มีความ
การประกันคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของครูและบุคลากร

๔๘

ประเด็น
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

ผลการประเมิน
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และครูทุกคนเข้าร่วมอบรม
กั บ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานต่ า งๆที่ จั ด ขึ้ น ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนบุคลากรครูให้เข้ารับการประเมินวิทยฐานะ ชานาญการ และ
***สรุป
ชานาญการพิเศษ อบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ จนสามารถนาไปแก้ปัญหาที่
ได้ระดับดี
พบได้ครอบคลุม เกิดประสิทธิภาพ และมีแนวทางที่หลากหลายในการ
ขึ้นไป
นานวัตกรรมไปปรับใช้ รวมถึงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งมีความพึง
ร้อยละ ๙๗.๐๐ พอใจอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ (คะแนนความพึงพอใจระดับดี
อยู่ในระดับ
มีค่าอยู่ระหว่าง ๓.๕๐-๔.๔๙) นอกจากนี้มีผลการประเมินดังนี้
ยอดเยี่ยม
๑. ผลการรายงานสรุ ปการพัฒ นาตนเองของครูและบุคลากรของ
ซึ่งเป็นไปตาม โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ พบว่าการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
ค่าเป้าหมายที่ ไม่น้อยกว่าปีละ ๑๒ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษา
๒. ผลการรายงานการส่งเอกสาร และร่องรอยหลักฐานการแลกเปลี่ยน
กาหนด
เรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
โดยต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง/ปี คิดเป็นร้อยละ ๘๘
๓. ผลการประเมินการนิเทศการสอนจานวน ๓ ครั้ง/ภาคเรียน โดยคณะ
ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการทางานร่วมกัน
๔. สรุปผลรายงานการประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้น
อย่างน้อยปีละ ๑๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๙๔ (ใช้ข้อมูลในข้อที่
๑) และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสาน และครูใน
ระดั บ ชั้ น มี ก ารประชุ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาการท างาน
ร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๑๐ ครั้งคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ใช้ข้อมูลข้อที๒่ - ๔)
ซึง่ จากผลการดาเนินการมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้
-ครูได้รับการพัฒนาและได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ เป็นวิทยากรในวง PLC การพัฒนาตนเองตาม วPA
-ผู้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองทั้งด้านกีฬาได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองวันครูประจาปีพ.ศ. ๒๕๖๕
- ครูได้รับสนับสนุนการอบรมตลาดนัดวังจันทรเกษม และได้สร้างสรรค์
ผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทนักร้องชาย จากการ
ถ่ายทามิวสิควิดีโอประกอบเพลง ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา

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

๔๙

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
ประเด็น
๒.๕ จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
***สรุป
นักเรียนร้อยละ
๙๗.๓๙
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
สถานศึ กษาได้จั ด จั ดสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและสั งคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้ องเรียน มีการจัดสรร
งบประมาณ จัดหาสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ใช้สาหรับการจัด การ
เรียนรู้ครบทุกห้องเรี ยนตามโครงการ ห้ องเรียนมีความพร้อม
จากการติดตั้งสื่อและอุปกรณ์ที่ เอื้ออานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน พัฒนาแหล่งเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล ทาสีซ่อมแซมรั้วโรงเรียน
ซ่อมแซมหอประชุม อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี
มณีกาญจน์จัดสรรงบประมาณปรับปรุงศาลา
-ด้านความปลอดภัย มีการ ซ่อมแซม บารุง ติดตั้งระบบไฟฟูา
ส่องสว่างให้มีการใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ บริเวณบ้านพักครู
- จัดห้องการบริหารงานให้เป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวก เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาโรงเรียนให้มีความสะอาด มีอาคารเรียน
และห้ อ งน้ าที่ เ พี ย งพอ ซึ่ ง เป็ น ไปตามเปู า หมายที่ ส ถานศึ ก ษา
กาหนดอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
- การบริหารจัดการสถานที่การผลิตน้าบริการนักเรียนและชุมชน
โดยการปรับปรุงเครื่องสูบน้าบาดาล เพื่อให้บุคลากร
ของสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนบริเวณ
รอบโรงเรียนได้ใช้น้าที่มีคุณภาพ
ซึ่งสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ครู
นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่าสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๓๙

ร่องรอยหลักฐาน
-ผลการประเมินโครงการ
อาคารสถานที่ ในแผนปฏิบัติ
การการศึกษา ๒๕๖๔
-ผลการประเมิน
ความพึงพอใจกับผู้เกี่ยวข้อง
ในการใช้อาคารสถานที่
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
- ผลการรายงานการประเมิน
ตนเองของครูผู้สอนทุกคน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔

๕๐

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
ประเด็น
๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้

ผลการประเมิน
โรงเรียนมีระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
โรงเรียน มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายทั่วบริเวณโรงเรียน มีการบริการซิมอินเทอร์เน็ตให้ฟรี
กับครูและนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ช่วงเรียนออนไลน์
โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้
- ผลการประเมินห้องเรียนที่มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์
มีห้องเรียนที่มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ ทุกห้องอยู่ใน
***สรุปร้อยละ ระดับดีมาก พร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้ดีมาก
๑๐๐
- ครูทุกคนใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยจากการประเมิน
ได้ระดับดี
ความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
- นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีในการทางานหรือการนาเสนองาน
อยู่ในระดับ
โดยจากการประเมินความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจ
ยอดเยี่ยม ซึ่ง อยู่ในระดับดี
เป็นไปตามค่า - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกคน ใช้อุปกรณ์การสอน
เป้าหมายที่
ทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
สถานศึกษา
ซึ่งมีผลการประเมินการใช้งานสื่อการสอนอยู่ในระดับดี
กาหนด
- ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการด้านจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้โดยครู พบว่า ครูทุกคนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
นั่นคือ มีการปฏิบั ติร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป (ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
อ้างอิงเกณฑ์ภาคผนวกหน้า ๗๖)
-ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อของครู ประเมินโดย
นักเรียน ผู้ปกครอง พบว่า มีความพึงพอใจในระดับดี เฉลี่ยคิดเป็น
๔.๓๕ (คะแนนความพึงพอใจระดับดีมาก มีค่าอยู่ระหว่าง ๓.๕๐๔.๔๙)
โรงเรียนมีระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังมีการประชุมทางไกลของครูและ
บุคลากรเพื่อทาชี้แจงทาความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ โดยได้รับ
การสนับสนุนจากการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

ร่องรอยหลักฐาน
- ผลการประเมินการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- ผลการประเมินห้องเรียนที่มี
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือ
โทรทัศน์
- ผลการประเมินโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
- ผลการประเมินโครงการ
ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
- ผลการประเมินโครงการ
ICT
- รายงานผลสรุปข้อมูลการใช้
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของครูและนักเรียน
- ผลการประเมินการใช้สื่อ
การสอน
- ผลงานการนาเสนองานหรือ
การทางานของนักเรียนโดยใช้
เทคโนโลยี
-สรุปผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้
- สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
-ผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้สื่อของครู
โดยนักเรียน ผู้ปกครอง

๕๑

จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยบริหารงานตามหลัก การมีส่วนร่วม ด้วยขั้นตอน
P๓S+๒CERS เสริ ม สร้ า งการท างานด้ ว ยการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ตามกระบวนการที่ มี
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ เ หมาะสมและพึ ง พอใจกั บ ผู้ ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทาให้การทางานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา
บุ ค ลากรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะความรู้ แ ละวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้
ในการพั ฒ นางานและการจั ด การเรี ย นรู้ นอกจากนี้ ยั ง ให้ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และภาคีเครือข่าย เครือข่ายผู้ปกครอง เข้ามามี
ส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจนนาไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้ ส อดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา
ความต้อ งการพั ฒ นา และนโยบายปฏิรู ป การศึ ก ษา มี ก ารน าผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายในมาใช้ ใ น
การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการศึกษาของสถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามแผนอย่างเป็นระบบ และมีความต่อ ทั้งนี้ เพื่อนาผลจากการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1. เสริมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. พัฒนาห้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้รวดเร็ว เอื้อต่อการสืบค้นของ
นักเรียน
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้สื่อนวัตกรรมในการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้มีกิจกรรมที่ให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอย่าง
ยั่งยืน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
โรงเรี ย นได้ ว างแผนด าเนิ น การส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
ในสานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ โดยการดาเนินงานใช้กระบวนการที่หลากหลายด้วย
ขั้นตอน ๒CERS มีโครงการ/กิจกรรม ให้หลากหลายและเลือกให้เหมาะสมกับช่วงวัย (ขั้น C-Choose)

๕๒

จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย น การสอน เช่ น หลั ก สู ต ร การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นและพั ฒ นา
สร้ างนวัตกรรม การสนั บ สนุ น ในการเป็นวิ ทยากร ในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และการสร้า งนวัต กรรม
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ตรง มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้อง กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่ นอาชีพ
โรงเรียนมอบหมายโดยให้ครูดาเนินการกับนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้
แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย (ขั้น C- Coach )นาเสนอผลงานหลายช่องทาง ใช้สื่อและเทคโนโลยีได้
เหมาะสม ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงหาความรู้
ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขโดยเน้นย้าให้มี
การบันทึกภาพ หรือวิดีโอการสอน อย่ างน้อยคนละ ๒ ครั้งต่อภาคเรียน เพื่อ นิเทศตรวจสอบติดตาม
และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (ขั้น E-Evaluate) ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือในการวัด
และประเมิ น ผลที่ เหมาะสมกั บ เปู า หมายในการจั ดการเรี ยนรู้ มีค วามหลากหลาย ให้ ข้อ มูล ย้อ นกลั บ
แก่ผู้เรียนและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ( ขั้น R- Report) ด้วยการนิเทศติดตามรูปแบบ SPIDER เพื่อเป็นการ
กากับ ติดตามสารสนเทศในการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป (ขั้น S – Share)
และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ผลงานด้านความรู้ความสามารถของครูในการจัดการการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป
ผลการพัฒนา
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากความรู้
ความสามารถและความตั้งใจของครู ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง
และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ได้ โดยมี ก ารวิ เ คราะห์ ถึ ง ทั ก ษะในศตวรรษที่ ๒๑
และการบูรณาการต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคน โดยครูมีการประชุมเพื่อสารวจปัญหาในการ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบออนไลน์ ส ม่ าเสมอ ด้ ว ยชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ พร้ อ มทั้ ง ช่ ว ยกั น แก้ ปั ญ หา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหา ซึ่งมีผู้บริหารคอยส่งเสริมและสนับสนุนตลอดเวลา ครูทุกคนได้เข้า
รับการอบรมพัฒนาตนเองและนาความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ kahoot , Google Form , Youtube , Tiktok , Quizzes , Blooket Play , Mentimiter ,
Canva , Wordwall , สื่อออนไลน์ Project ๑๔ เป็นต้น โดยครูมีการใช้สื่อออนไลน์ ในการนาเข้าสู่บทเรียน
การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ การทบทวนบทเรียน หรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และได้มีการอัดคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงในช่อง Youtube และเป็น
ช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ และได้ส่งเสริมครู
จนได้ รั บ รางวั ล ครู ต้ น แบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี การเข้าร่วมเผยแพร่การสอนด้วยการบันทึกวิดีโอการสอนของครูจานวน ๔
ท่าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี รางวัลชนะเลิศการการประกวดจัดทามิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทย

๕๓

ยิ้ มได้ เมื่อ ภัย มา” ที่สื่ อถึงการให้ กาลั งใจของครูไทย ผ่ านการถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนของครูในช่วยการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ทั้ง นี้ ผลจากการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เ รีย นเป็น ส าคั ญ มีก ารตรวจสอบและประเมิ นคุ ณภาพ
การจั ดการเรี ยนรู้อย่ างเป็ นระบบ ด้ว ยรูปแบบ SPIDER โดยใช้เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อนาไปใช้พัฒนาการ
เรี ย นรู้ ครู และผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องร่ ว มกัน แลกเปลี่ ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ ข้อมูล ปูอนกลั บ
เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการท ากิ จ กรรมน าเสนอและแลกเปลี่ ย น
(Show and Share) นวัตกรรมที่ได้มาจากกระบวนการ PLC ซึ่งมีรายละเอียดในผลการพัฒนา
แต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็น
๓.๑ จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
และสามารถ
นาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
***สรุป
ครูร้อยละ
๑๐๐
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
ครู ส ามารถจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ นั ก เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้
- ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้ เ รี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วั ด
ของหลั กสู ตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง
โดยครูทุกคน ใช้กระบวนการ PLC มาวิเคราะห์ สร้างแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกคน
- ครูทุกคนเข้ารับการอบรม Active Learning มีนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เช่น แบบฝึกทักษะ
รูปแบบการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เว็บไซต์การเรียนรู้
แนวคิดเกมมิฟิเคชัน เป็นต้น
- ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ในโครงการตาม
รอยพระบาทศาสตร์ พ ระราชา (เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง)
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยเป็น
ตัวแทนนักเรียนรับมอบสาส์นตราตั้งแก่สโมสรออินเทอร์แรคท์
- ผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใ ช้ในชีวิตได้ มีการนารูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ เทคนิ ค การสอนมาใช้ เช่ น การเรี ย นรู้

ร่องรอยหลักฐาน
- ผลการประเมินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานการดาเนินงานกิจกรรม
โครงงาน
- ผลการประเมินชิ้นงานของ
นักเรียน
- ผลการรายงานโครงการตามรอย
พระบาทศาสตร์พระราชา
(เศรษฐกิจกพอเพียง)
- ผลการรายงานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของครู
- รายงานสรุปผลการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ของครู
- ผลการรายงานสรุปจานวน
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรอย
พระบาทศาสตร์พระราชา
(เศรษฐกิจกพอเพียง) ปีการศึกษา
๒๕๖๔
- รายงานสรุปผลการประเมิน
ตนเองของครูผู้สอนทุกคน

๕๔

ประเด็น

ผลการประเมิน
ร่องรอยหลักฐาน
แบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น การท างานเป็ น ที ม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
เกมการเรี ย นรู้ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมแบบโครงงาน
เป็นฐาน เป็นต้น จากการประเมินตนเองของครู พบว่า
ครูทุกคนมีระดับคุณภาพดีขึ้นไป
จากการที่ ค รู ทุ ก คนได้ มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น ไปตาม
ค่าเปูาหมาย ยังมีการเผยแพร่ โดยการบันทึกวิดีทัศน์การสอน
ในโครงการพั ฒ นาโรงเรี ย น นั ก เรี ย น และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา กิจกรรม บริการวิชาการ จากสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาญจนบุรี
จานวน ๔ ท่าน โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
- วิ ช าภาษาไทย ใช้แ นวคิ ด เกมมิ ฟิ เ คชัน ร่ ว มกั บเพื่ อ นช่ ว ย
เพื่อน
- วิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๒ ท่าน ใช้ game – base
learning ด้วย เว็บไซต์ woedwall และ kahoot
- วิชาภาษาจีน game – base learning ด้วย เว็บไซต์
woedwall และ kahoot

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ต่อ)
ประเด็น
๓.๒ ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
***สรุปครู
ร้อยละ ๑๐๐
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่

ผลการประเมิน
ครูทุกคนใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น
สื่อนาเสนองาน PowerPoint, Facebook, Youtube,
Google Form, Google Docs, Kahoot คอมพิวเตอร์ Ipad
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน โทรทัศน์และ
อื่ น ๆ เข้ า มาช่ ว ยในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ ออนไลน์ และใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยี
เป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อ
การเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สวนไผ่ศึกษา
นาพาสู่นวัตกรรม CAI สื่อการสอนออนไลน์ Project ๑๔
เว็ บ ไซต์ wordwall
kahoot
แหล่ ง เรี ย นรู้ พ ร้ อ ม
เกมการเรีย นรู้ blooket play, Padlet , Canva,
Mentimater และผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนทุกคน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ครูทุกคนมีระดับคุณภาพดี

ร่องรอยหลักฐาน
- สรุปข้อมูลของห้องเรียนที่มี
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือ
โทรทัศน์
- รายงานผลการดาเนินโครงการ
พัฒนา ICT
- รายงานผลการดาเนินโครงการ
ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
- สรุปผลการใช้สื่อการเรียนรู้
ของครูทุกคน
- ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผลการประเมินงานการนาเสนอ
งานหรือการทางานของนักเรียน

๕๕

ประเด็น
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
ขึ้นไป(ระดับดีเยี่ยมจานวน ๑๔ คน และระดับดี จานวน ๓
คน อ้างอิงภาคผนวกหน้า ๗๖ ) ทั้งนี้ ครูทุกคนมีการจัดการ
เรีย นรู้ออนไลน์ โดยได้นาเอาเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน โทรทัศน์และอื่น ๆ เข้ามาช่วยใน
การสืบค้นข้อมูล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงหยุดเรียน
ด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส โควิด ๑๙ และใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยีเป็น
ส่ ว นใหญ่ รวมไปถึ ง การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่
หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้
ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากผลการจั ด การเรี ย นรู้ อ อนไลน์ ด้ ว ย
กระบวนการ PWCAFE
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่ า งประเทศ อั น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นวงกว้ า งมากกว่ า
๑,๐๐๐ คนและได้รับเกียรติบัตรที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้
ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด ๑๙) และได้เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ห้ อ งเรี ย นที่ ท าให้ นั ก เรี ย น
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
(Professional Learning Community) ระดับประเทศ
และมีการใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในการสร้างคลิปเกี่ยวกับ
ภาษาจี น เพื่อฝึ กทักษะการใช้ภ าษาให้น่าสนใจและตรงกับ
ความชอบของนักเรี ยน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ใช้สื่ออย่างมี
ประโยชน์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้
ส่วนไผ่ศึกษา นาพาสู่นวัตกรรม โดยนักเรียนสร้างโครงงาน
บูรณาการไผ่ สร้างนวัตกรรมจากไผ่ นอกจากนี้ ใช้ Kahoot
ในการดึงดูดนักเรียนเพื่อสร้างความสนใจในการเรียน ทาให้
การเรียนสนุกสนานตื่นเต้น โดยใช้เล่นเพื่อทบทวนความรู้
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สร้างสื่อนาเสนองาน
ด้วยโปรแกรมนาเสนองาน PowerPoint และใช้ Kahoot

ร่องรอยหลักฐาน
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 การปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างกาย
และการเคลื่อนไหว
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สร้าง
ห้องเรียนบน Google Classroom เพื่อเป็นสื่อในการจัดการ
เรียนรู้ รวมไปถึง Google Form สาหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ
ครู กลุ่ มสาระการเรียนรู้ศิลปะใช้สื่อวิดีโ อ ในการจัดการ
เรียนรู้ แอปพลิเคชันไลน์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ใช้ คลิ ป วิ ดีโ อ จาก Youtube ในการจัด การเรีย นรู้ สื่ อ
โปรแกรมแผนที่โลก Google map เป็นต้น
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกคนใช้ สื่อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการทดลอง การเรียนรู้ และใช้ช่องทาง
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารนักเรียน เป็นต้น
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ต่อ)
ประเด็น
๓.๓ มีการ
บริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิง
บวก

ผลการประเมิน
ครูผู้สอนทุกคน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการเสริมแรงทางบวก
มี ก ารใช้ เ กม ใช้ เ ทคโนโลยี ซึ่ ง นั ก เรี ย นชอบ และเรี ย นรู้ อ ย่ า งสนุ ก สนาน
ครู ผู้ ส อนมี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ โด ยเน้ น การมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
***สรุป
โดยการสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม
ครูร้อยละ
- สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัด การเรียนรู้ เช่น นักเรียนชอบ
๑๐๐
เรีย นวิช าอะไร เพราะเหตุใด แล้วนาข้อมูล มาสรุปและวิเคราะห์ผ ล
ได้ระดับดี
รายงานผลพบว่า นักเรียนชอบเรียน และสนใจเรียนมากขึ้นอีกทั้งยังมี
ขึ้นไป
ความพึงพอใจต่อการจัด การเรียนรู้ ของครูทุกกลุ่มสาระวิชาอยู่ในระดับ
ซึ่งเป็นไปตาม
มาก พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นถึงการจัด การเรียนรู้ที่มีการนาไปประยุกต์ใช้
ค่าเป้าหมายที่
กับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี เท่าทันเหตุการณ์ และสังคมในปัจจุบัน อีกทั้ง
สถานศึกษา
ครู ยั งมีการปรั บ การเรี ยนรู้โ ดยใช้ ช่องทางออนไลน์ได้อย่างสนุกสนาน
กาหนด
ไม่น่าเบื่อ แม้เรียนออนไลน์ มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนมากขึ้น

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

๕๗

ประเด็น
-

-

-

-

-

ผลการประเมิน
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีกระบวนการ/วิธี/เทคนิคในการเสริมแรง
ผลจากการจัดการเรียนรู้ และเอกสารใบงาน ใบความรู้ ในรายวิชาแนะ
แนว และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลงานของผู้เรียน/แฟูมสะสมงานสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เช่น มีปูายนิเทศ
ให้ความรู้ การจัดมุมความรู้ การตกแต่ง ห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์
มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมจาก PLC
ของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม AIO ซึ่งA เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษา I การตอบแบบรวดเร็ว O การใช้คาถามปลายเปิด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนเขียนแสดงข้อความถึงครูที่มอบความรัก
ความรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์
การเขียนแสดงความรู้สึกถึงคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ แสดงถึงความรัก
ความผูกพัน ที่นักเรียนมี ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๐
ของนักเรียนทั้งหมด
การดูแลนักเรียนของครูที่ปรึกษา ซึ่งมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนและครู อาทิเช่น การจับรางวัลภายในชั้นเรียนเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ การส่งเสริมด้านการเรียนด้วยการมอบรางวัลสาหรับ
นักเรียนที่เรียนดีอย่างต่อเนื่อง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มหารายได้
พิเศษเป็นทุนการศึกษา รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
เนื่องในโอกาสพิเศษ
ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนจากการเรียนการสอนของครู
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (๓.๕๐-๔.๔๙)

ร่องรอยหลักฐาน
ครูทุกคน
๔. สรุปผลการดาเนิน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
๕. สรุปผลการ
ดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
๖. ผลการรายงาน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ของครู
๗. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ของครู

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ(ต่อ)
ประเด็น
ผลการประเมิน
๓.๔ ตรวจสอบและ ครูร้อยละ ๙๗.๗๐ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ประเมินผู้เรียนอย่าง และให้ข้อมูลย้อนกลับนาผลมาพัฒนาผู้เรียนมีเครื่องมือวัดและวิธีการ
เป็นระบบ และนา ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายของการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นขึ้น
ผลมาพัฒนาผู้เรียน ไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด โดยการนิเทศติดตามจากการเรียนรู้
และการประเมินตนเอง จากรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
***สรุป
ทุกคนมีการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้
ร้อยละ ๙๗.๗๐
นักเรียนนาไปพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างสม่าเสมอ รายละเอียดดังนี้

ร่องรอยหลักฐาน
- ผลการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครู
ในโรงเรียน
- ผลการส่งวิจัยในชั้น
เรียนของครูใน
โรงเรียน
- ผลการประเมินการ

๕๘

ประเด็น
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด

ผลการประเมิน
ร่องรอยหลักฐาน
๑. ครูทุกคนมีผลการประเมินระดับดีมากขึ้นไป จากการได้รับการนิเทศ นิเทศการสอนของครู
การสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้อานวยการสถานศึกษา ในโรงเรียน
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง โดยพบว่า ครูทุกคนมีเครื่องมือในการประเมิน
ผู้เรียน คือ แบบสังเกตพฤติกรรมต่างๆ เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ร่ ว มกิ จ กรรม แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการตอบค าถาม แบบสั ง เกต
พฤติกรรมกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบประเมินทักษะ
ต่างๆ เช่น แบบประเมินทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน เป็นต้น
๒. ครูทุกคนได้มีการนาผลจากการประเมินผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนโดย
การทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริม เพื่อแก้ปัญหา และเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ ครูผู้สอนจึงได้แก้ไขปัญหาโดยการทาวิจัยในชั้นเรียน
ดังต่อไปนี้
-การพัฒนาทักษะการคานวณทางวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดฝึกทักษะการ
ค านวณเรื่ อ งพลั ง งานความร้ อ นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑
ร่วมกับการใช้โปรแกรมพิเศษ Quizzes
-การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเรื่องราวงมาตรฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
-แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดย
ใช้ กระบวนการกลุ่มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
-การพัฒนาความสามารถทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชเพื่อการรู้คิด
-การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้แบบ
ฝึก ทักษะสุ ขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ ๑
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ๒๑๒๐๑) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๔
-การพัฒ นาสมรรถนะส าคัญ ของผู้ เรี ยน ด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้ แบบ
บูรณาการ ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน จากแหล่งเรียนรู้สวนไผ่ศึกษานาพาสู่
นวัตกรรม
-การพั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะ รายวิ ช าศาสนา ศี ล ธรรม จริ ย ธรรมของ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๕๙

ประเด็น

ผลการประเมิน
-การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักการใช้ภาษาไทยและความ
ผูกพัน ในการเรียนโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท๒
๑๑๐๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ร่องรอยหลักฐาน

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ(ต่อ)
ประเด็น
๓.๕ มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง
การจัดการ
เรียนรู้
***สรุป
ครูร้อยละ
๑๐๐
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลการประเมิน
๑.ครู มีการแลกเปลี่ ย นการจัดทาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะเพื่ อพัฒ นา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๒.ครูทุกคนรับการนิเทศในชั้นเรียนจากผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ เพื่ อให้ ค รู ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้พั ฒ นาเพิ่ม พูน ความรู้ ทัก ษะ และ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความ
ต้องการในวิชาชีพ ซึ่ง ผลการนิเทศการสอน ครูทุกคนได้ระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย ๙๓.๑๐
จากการที่โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีค วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งผลให้ครู ได้เข้าร่วมการบันทึกวิดีทัศน์การสอน ใน
โครงการพัฒ นาโรงเรี ยน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม บริการวิชาการตามคาร้องขอ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน ๔ คน ดังต่อไปนี้
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยการสอนแบบเกมมิฟิเคชันร่วมกับ
เพื่อนช่วยเพื่อน
- ครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ (ภาษาจี น ) ด้ ว ยการสอน
แบบ game-base learning
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จานวน ๒ คน
ด้วยการสอนแบบ game-base learning
นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เผยแพร่ ผ ลงาน เทคนิ ค /แนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีและเป็นวิทยากร ดังนี้
-กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูยุคศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักศึกษา
ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- ผู้นาวง PLC วิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างโรงเรียน หัวข้อ “PA Driven by

ร่องรอยหลักฐาน
๑. สรุปผลการ
ประเมินความพึง
พอใจครูเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
๒. รายงานผลการ
บันทึกการส่ง
เอกสาร หลักฐาน
และร่องรอยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพของครู
๓. ผลการประเมิน
การนิเทศการสอน
ของครูในโรงเรียน
๔. รายงานการ
ประเมินตนเองของ
ครูในโรงเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๕.ผลการประเมิ น
ความพึ ง พอใจใน
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
และการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
PLC Show and

๖๐

ประเด็น

ผลการประเมิน
English Teacher : What’s Next?” ร่วมกับ Inskru
- วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เขียน PA อย่างไรให้ตรงเกณฑ์ ”
ในรายการห้ อ งเรี ย นอารมณ์ ดี ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
-วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ทาคลิปวิดีโออย่างไร ให้ตรงเกณฑ์ PA ”
ในรายการห้ อ งเรี ย นอารมณ์ ดี ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
-วิทยากรแลกเปลี่ยนรู้หัวข้อ “สอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุก How to
teach English with fun” จัดโดย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการสอนภาษาอั ง กฤษระดั บ ประถมศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- พิธีกรและวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ PLC ระหว่างประเทศร่วมกับ
ครูสิงคโปร์ในหัวข้อ “How to teach student to be effective users of
the English language” ผ่าน Live บนเพจ Inskru
- วิทยากรบรรยายและวิทยากรผู้ ร่ว มดาเนินการเสวนาในการประชุม
เสวนาการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศเพื่ อ ผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ ๒๑
และส่งเสริมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ (PLC) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ร่องรอยหลักฐาน
Share
๖ .ผ ล ก า ร ส รุ ป
รายงานการนิ เ ทศ
การสอน
๗. เกียรติบัตรการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

จุดเด่น
ครูมีความรู้ ความสามารถในการเรียนจัด การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ มีความตั้งใจ
มุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาการสอน พั ฒ นาตนเองอย่ า งสม่ าเสมอ และมี ก ารรวมกลุ่ ม ชุ ม ชนทางวิ ช าชี พ
อย่ างต่อเนื่ อง โดยมีการเผยแพร่ ผ ลงานซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้ กับบุคลกรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรให้กับ สถาบันการศึกษา และช่องทางออนไลน์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและผู้ เ รี ย น มี น วั ต กรรมมาใช้ ใ นการแก้ ปั ญหาและพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด ๑๙ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
จุดที่ควรพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3. โครงการนิเทศติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ของครู

๖๑

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน พนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
..................................................................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ได้ระดับ๒ขึ้นไป) ร้อยละ ๖๒
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ได้ระดับ๒ขึ้นไป) 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 (ได้ระดับ๒.๕ขึน้ ไป)
ร้อยละ ๘๒
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

ผลการประเมิน
ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.46
ได้ระดับดีขึ้นไป
๘๘.78
ผู้เรียนร้อยละ ๘5.58
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๒๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๖๘
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๘๖.๙๒
ได้ระดับดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพที่ได้จาก
การประเมิน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

เฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๙๖

ดีเลิศ

ร้อยละ ๙๔.๘๙
ได้ระดับดีขึ้นไป
๙๖.๑๔
ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๕๑
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๙๘
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๓๑
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.76
ได้ระดับดีขึ้นไป

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

๖๒
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ผลการประเมิน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๒.๑ การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

๙๙.07
ร้อยละ ๑๐๐
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๑๐๐
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๑๐๐
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๗
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๗.๓๙
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๑๐๐
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพที่ได้จาก
การประเมิน
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๙๙.๕๔

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ ๑๐๐
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๑๐๐
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๑๐๐
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๗.๓๗
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

๖๓

ภาคผนวก

๖๔

๖๕

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

๖๓
๖๓
๖๓
๖๓
๗๘
๘๘
๘๓
๘๓

ดีเลิศ
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๗๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
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
ร้อยละ ๙๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕
ได้ระดับดีขึ้นไป

๖๖

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๒.๑ การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๙๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๘๖
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๖
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๖
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๖
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๖
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ

๖๗

ประกาศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
............................................................................................................................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้สถานศึกษา มีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น และได้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์
อุปถัมภ์” เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา
ดังนี้
๑. นางวันทอง จันทร์วีระชัย
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
๒. ดร. ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว
ผู้อานวยการโรงเรียน
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
มีหน้าที่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ดร. ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว)
ผู้อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ สถานศึ ก ษามี ภ าระหน้ า ที่
จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘
ให้สถานศึกษามีการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะครู ตลอดได้แ นวปฏิบั ติ พร้ อมทั้ง ได้ดาเนิน การรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนิ น
กิจ กรรมตามสาระการเรี ยนรู้ ตลอดจนผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา
การจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถานศึ กษาได้ให้
ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางวันทอง จันทร์วีระชัย)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

๗๓

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน พนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔
..................................................................................................

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ
๒) มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารในการสร้าง
นวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย

ผลการประเมิน
ร้อยละผู้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป

ค่า
เป้าหมาย

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมินกับ
ค่าเป้าหมาย

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน
ปี๒๕๖๓-

ปีการศึกษา
๒๕๖๒

ปีการศึกษา
๒๕๖๓

ปีการศึกษา
๒๕๖๔

๙๑.๙๗

๙๑.๕๙

92.64

+0.87

๘๙.๒๙

๘๘.๖๑

๘๘.๗๘

+๐.๑๗

๘๔.๗๘

๘๙.๓๐

๘๕.๕๘

๘๕

+๐.๕๘

-๓.๐๓

๙๑.๔๘

๙๑.๒๕

๙๓.๖๘

๘๕

+๘.๖๘

+๒.๔๓

๙๖.๑๔

๙๐.๑๖

๘๖.๙๒

๗๕

+๑๑.๙๒

-๓.๒๔

๘๖.๔๓

๘๕.๗๓

๘๙.๖๓

๗๕

+๑๔.๖๓

+๓.๙๐

๘๕.๐๑

๘๐.๙๕

๘๑.๙๖

๗๒

+๙.๙๖

+๑.๐๑

๙๑.๙๒

๙๗.๑๒

๙๔.๘๙

๙๐

+๔.๘๙

-๒.๒๓

๙๕.๙๙

๙๔.๕๗

๙๖.๑๔

๙๖.๔๐

๙๘.๒๑

๙๙.๕๑

๘๕

+๑๔.๕๑

+๑.๓๐

๙๒.๗๑

๙๓.๙๒

๙๖.๙๘

๘๕

+๑๑.๙๘

+๓.๐๖

๒๕๖๔

+๑.๕๗

๗๔

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและจัดการ
๒.๑ การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ผลการประเมิน
ร้อยละผู้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป

ค่า
เป้าหมาย

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมินกับ
ค่าเป้าหมาย

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน
ปี๒๕๖๓-

ปีการศึกษา
๒๕๖๒

ปีการศึกษา
๒๕๖๓

ปีการศึกษา
๒๕๖๔

๙๘.๔๒

๙๙.๓๒

๙๙.๓๑

๘๕

+๑๔.๓๑

-๐.๐๑

๙๖.๔๔

๘๖.๘๒

๘๘.๗๖

๘๕

+๓.๗๖

+๑.๙๔

๙๓.๖๑

๙๘.๖๒

๙๙.๐๗

๙๕

๑๐๐

๑๐๐

๙๕

+๕

-

๙๕

๑๐๐

๑๐๐

๙๕

+๕

-

๙๔.๗๐

๑๐๐

๑๐๐

๙๕

+๕

-

๙๒.๐๗

๙๔.๔๙

๙๗

๙๕

+๒

+๒.๕๑

๙๒.๑๔

๙๗.๑๔

๙๗.๓๙

๙๕

+๒.๓๙

+๐.๒๕

๙๒.๗๗

๑๐๐

๑๐๐

๙๕

+๕

-

๙๗.๘๐

๙๗.๙๗

๙๙.๕๔

๙๗.๗๖

๑๐๐

๑๐๐

๒๕๖๔

+๐.๔๕

+๑.๕๗

๘๖

+๑๔

-

๗๕

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
สถานศึกษา

ผลการประเมิน
ร้อยละผู้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป

ค่า
เป้าหมาย

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมินกับ
ค่าเป้าหมาย

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน
ปี๒๕๖๓-

ปีการศึกษา
๒๕๖๒

ปีการศึกษา
๒๕๖๓

ปีการศึกษา
๒๕๖๔

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๖

+๑๔

-

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๖

+๑๔

-

๙๗.๓๗

๙๗.๙๓

๙๗.๗๐

๘๖

+๙.๗๐

-๐.๒๓

๙๔.๘๘

๙๑.๙๒

๑๐๐

๘๖

+๑๔

+๘.๐๘

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

๒๕๖๔

๗๖

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษา
๑. ศึกษาข้อมูลเดิ ม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่า
เป้าหมาย
๒. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ กาหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี ๕ ระดับ เพื่อให้
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
• ระดับกาลังพัฒนา
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
• ระดับกาลังพัฒนา
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๐๐
รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถ
ใน การอ่าน การเขีย น การสื่ อสาร การคิดคานวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้ นฐาน
และเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็ นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย และ จิตสังคม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละ ระดับชั้น
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล

๗๗

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตัวเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถใน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความ เข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน
การจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรือ งานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริ ย ธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่ส ถานศึกษากาหนดโดยไม่ ขัดกั บ
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 ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข
เข้าใจผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น

๗๘

การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ประเด็นพิจารณา
๑.๑ ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ต่ากว่า เปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ากว่าเปูาหมายที่ สถานศึกษากาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ากว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ากว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ เป็นไป ตามเปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเปูาหมายที่ สถานศึกษากาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ เป็นไปตามเปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเปูาหมายที่ สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหาได้
 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง ได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่า เปูาหมายที่






สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเปูาหมายที่ สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นทีส่ ูงขึ้น และการทางาน
หรืองานอาชีพ

๗๙

ระดับคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด

ยอดเยี่ยม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่า เปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเปูาหมายที่ สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา ตนเอง และสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นทีส่ ูงขึ้น และการทางาน
หรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็น แบบอย่างได้
 ผูเ้ รียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีสว่ นร่วมในการ อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกาหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจ อย่าง
ชัดเจน สามารถดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเปูาหมาย จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทัง้ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒.๑ มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน กาหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็น ระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไป
ปฏิบั ติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการ

๘๐

นิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุก ฝุายมีส่วนร่วมการวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
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 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง สังคม ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ประเด็นพิจารณา
 เปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดไม่ชัดเจน
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
 เปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
 เปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเปูาหมาย
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

๘๑

ระดับคุณภาพ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ ปฏิบัติ
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครู และสถานศึกษา
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัย
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความ ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการนาข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครู และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง

๘๒

ระดับคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา
วิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนา
ผล มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ
การ ฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนา ไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อนา ไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

๘๓

การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ประเด็นพิจารณา
 จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ เรียนรู้
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายใน
การจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน

๘๔

ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมี ความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอื้อต่อการ เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเอง
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายใน
การจัด การเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมี ความสุข
 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

๔. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ให้ตัดสินจากผลการประเมิน ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยนาผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพื่อตัดสินระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปลานกลาง ระดับกาลังพัฒนา
(ร้อยละ ๙๐ ขึ้น (ร้อยละ ๘๐.๐๐ – (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – (น้อยกว่าร้อยละ
ไป)
๘๙.๙๙)
๗๙.๙๙)
๖๙.๙๙)
๖๐.๐๐)
๑ .คุณภาพของผู้เรียน
๑. คุณภาพของผู้เรียน อยู่ ๑. คุณภาพของผู้เรียน อยู่ ๑.คุณภาพของผู้เรียน อยู่ ๑.คุณภาพของผู้เรียน อยู่
อยู่ใน ระดับยอดเยีย่ ม

ใน ระดับดีเลิศ

ใน ระดับดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์

ใน ระดับปานกลาง

ใน ระดับกาลังพัฒนา

๘๕

ระดับยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป)

ระดับดีเลิศ
(ร้อยละ ๘๐.๐๐ –
๘๙.๙๙)

ระดับดี
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ –
๗๙.๙๙)

ระดับปลานกลาง
(ร้อยละ ๖๐.๐๐ –
๖๙.๙๙)

ระดับกาลังพัฒนา
(น้อยกว่าร้อยละ
๖๐.๐๐)

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับยอดเยีย่ ม
- ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ สูง
กว่าเปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูง
กว่า เปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์คิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
- ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้
- ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการ สร้างนวัตกรรม มี
การนาไปใช้และ เผยแพร่
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทางาน อย่างสร้างสรรค์
และมี คุณธรรม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ ผู้เรียน อยู่ใน
ระดับดีเลิศ
- ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการ อ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการ คิด
คานวณ สูงกว่าเปูาหมาย
ที่ สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูง
กว่า เปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการ

ทางวิชาการของ ผู้เรียนอยู่
ในระดับดี
- ผู้เรียนมีความสามารถใน
การ อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการ คิดคานวณ
เป็นไปตาม เปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นไป ตาม
เปูาหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
- ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ 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
เปูาหมายที่ สถานศึกษา
กาหนด

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง
- ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการ อ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการ คิด
คานวณ เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ สถานศึกษา
กาหนด
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
เป็นไป ตามเปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ ผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยม ที่ดีเป็นไป
ตามเปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม
เป็นไปตามเปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของ ผู้เรียน อยู่ในระดับ
กาลังพัฒนา
- ผู้เรียนมีความสามารถใน
การ อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการ คิด
คานวณ ต่ากว่าเปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาต่ากว่า
เปูาหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ ผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยม ที่ดีต่ากว่า
เปูาหมายที่สถานศึกษา
กาหนด

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

๘๖

ระดับยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป)
- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อ ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และ
การทางาน หรืองาน
อาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับยอดเยีย่ ม
- ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยม ที่ดีสูงกว่า
เปูาหมายที่สถานศึกษา
กาหนดเป็นแบบอย่างได้
- ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย
- ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคมสูง
กว่าเปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด
๒.กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
- มีเปูาหมายวิสยั ทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
ความต้องการชุมชน
นโยบาย รัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ใน การปฏิบัติ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ระดับดีเลิศ
(ร้อยละ ๘๐.๐๐ –
๘๙.๙๙)

ระดับดี
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ –
๗๙.๙๙)

ระดับปลานกลาง
(ร้อยละ ๖๐.๐๐ –
๖๙.๙๙)

ระดับกาลังพัฒนา
(น้อยกว่าร้อยละ
๖๐.๐๐)

๒.กระบวนการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา
อยู่ใน ระดับดี
- เปูาหมายวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
- มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ของสถานศึกษาที่
ชัดเจน ส่งผลต่อ คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
- ดาเนินงานพัฒนาวิชาการ

๒.กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง
- เปูาหมายวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ
- มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ของสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๒.กระบวนการบริหารและ
การจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ
กาลังพัฒนา
- เปูาหมายวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจสถานศึกษากาหนด
ไม่ชัดเจน
- มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ของสถานศึกษา
แต่ไมส่งผลต่อ คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา

เปูาหมายที่สถานศึกษา
กาหนด

๒.กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ
ดีเลิศ
- มีเปูาหมายวิสยั ทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการชุมชน
นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ
- มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่

๘๗

ระดับยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป)

ระดับดีเลิศ
(ร้อยละ ๘๐.๐๐ –
๘๙.๙๙)

ระดับดี
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ –
๗๙.๙๙)

- มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุาย
- มีการนาข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้
- ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเปูาหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและ
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
- ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้น คุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
- 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 กับสภาพของ
สถานศึกษา

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

ระดับปลานกลาง
(ร้อยละ ๖๐.๐๐ –
๖๙.๙๙)

ระดับกาลังพัฒนา
(น้อยกว่าร้อยละ
๖๐.๐๐)

๘๘

ระดับยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป)

ระดับดีเลิศ
(ร้อยละ ๘๐.๐๐ –
๘๙.๙๙)

ระดับดี
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ –
๗๙.๙๙)

ระดับปลานกลาง
(ร้อยละ ๖๐.๐๐ –
๖๙.๙๙)

ระดับกาลังพัฒนา
(น้อยกว่าร้อยละ
๖๐.๐๐)

๓.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม
- จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ คิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชีว้ ัดของ
หลักสูตร สถานศึกษามี
แผนการจัดการ เรียนรู้ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรม
ได้จริงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้
- มีนวัตกรรมในการ
จัดการ เรียนรู้และมีการ
เผยแพร่ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ โดย สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเอง
- ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธกี ารวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปูาหมายในการ
จัดการเรียนรู้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิง บวก เด็กรักที่
จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ

๓.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ
- จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร สถานศึกษามี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรม
ได้จริงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
- ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธกี ารวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปูาหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน และนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิง บวก เด็กรักทีจ่ ะ
เรียนรู้และเรียนรู้ ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทาง วิชาชีพระหว่างครู
เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

๓.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ใน
ระดับ ดี
- จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การ เรียนรู้ตัวชีว้ ัดของ
หลักสูตร สถานศึกษา
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิต
- ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

๓.กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ อยู่ในระดับปาน
กลาง
- จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ คิดและปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถ
นาไป ประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
- ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียน อย่างเป็นระบบ และ
นาผลมา พัฒนาผู้เรียน

๓.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ อยู่ในระดับ
กาลังพัฒนา
- จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิด
โอกาสให้ ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดและ ปฏิบัติ
จริง
- ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ แหล่ง
เรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน อย่างไม่
เป็นระบบ

๘๙

ระดับยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป)
จัดการ เรียนรู้ ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและ ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

ระดับดีเลิศ
(ร้อยละ ๘๐.๐๐ –
๘๙.๙๙)

ระดับดี
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ –
๗๙.๙๙)

ระดับปลานกลาง
(ร้อยละ ๖๐.๐๐ –
๖๙.๙๙)

ระดับกาลังพัฒนา
(น้อยกว่าร้อยละ
๖๐.๐๐)

๙๐

เกณฑ์การประเมินผู้เรียน/ความพึงพอใจ
1. การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
กาหนดเป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านกาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และ
ความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเป็นนิสัย และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน 3-5 สมรรถนะ
และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี
หมายถึง ผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการยอมรับ
ของสังคม โดยพิจารณาจาก
1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน 1-2 สมรรถนะ และไม่มี
สมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
2) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน 2 สมรรถนะ และ ไม่มี
สมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรือ
3) ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มี
สมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากาหนด โดย
พิจารณาจาก
1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จานวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรือ
2) ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน 2 สมรรถนะ และ ไม่มีสมรรถนะ
ใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 สมรรถนะ
2. การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระดาเนินการสร้างแบบประเมินให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ
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
พฤติกรรมบ่งชี้
รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
-เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ
- ธารงไว้ซึ่งความ
เป็นชาติไทย
- ศรัทธา ยึดมั่น
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
- เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ซื้อสัตย์ สุจริต
-ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อ
ตนเองทั้งทางกาย
วาจา ใจ
-ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อ
ผู้อื่นทั้งทางกาย
วาจา ใจ

มีวินัย
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดีเยี่ยม (3)
ดี(2)
ผ่าน (1)
เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
หน้าเสาธงและ หน้าเสาธงและ
หน้าเสาธงและ
กิจกรรมวัน
กิจกรรมวัน
กิจกรรมวัน
สาคัญต่าง ๆ
สาคัญต่าง ๆ
สาคัญต่าง ๆ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 50 - 59
ขึ้นไป

ประพฤติตนโดย
เกรงกลัวต่อการ
กระทาผิดและไม่
มี
พฤติกรรมนา
สิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อตรง
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์
ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับของ

ไม่ผ่าน (0)
ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมหน้าเสา
ธง และกิจกรรม
วันสาคัญต่าง ๆ
หรือ
เข้าร่วมกิจกรรม
ต่ากว่าร้อยละ 50

ประพฤติตนโดย
เกรงกลัวต่อการ
กระทาผิดและ
ไม่มี
พฤติกรรมนา
สิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อตรง

ประพฤติตนโดย
เกรงกลัวต่อการ
กระทาผิดและไม่
มี
พฤติกรรมนา
สิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของ
ตนเอง

ประพฤติตนโดย
ไม่เกรงกลัวต่อ
การกระทาผิด
และ
มีพฤติกรรมนา
สิ่งของและผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง

-ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับของ

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับของ

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน

๙๒

พฤติกรรมบ่งชี้
และสังคม

ดีเยี่ยม (3)
โรงเรียน และ ไม่
ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น
ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมและ
รับผิดชอบในการ
ทางาน
ใฝ่เรียนรู้
เข้าเรียนตรงเวลา
-ตั้งใจ เพียรพยายาม ตั้งใจเรียน เอาใจ
ในการเรียน และเข้า ใส่ในการเรียน
ร่วมกิจกรรมการ
และมีส่วนร่วมใน
เรียนรู้
การเรียนรู้ และ
-แสวงหาความรู้จาก เข้าร่วมกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
การเรียนรู้ต่างๆ
ทั้งภายในและ
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ภายนอกโรงเรียน
ด้วยการเลือกใช้สื่อ เป็นประจา
อย่างเหมาะสม
บันทึกความรู้
วิเคราะห์ สรุปเป็น
องค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
อยู่อย่างพอเพียง
ใช้ทรัพย์สินของ
- ดาเนินชีวิตอย่าง ตนเองและ
พอประมาณ มี
ทรัพยากรของ
เหตุผล รอบคอบ มี ส่วนรวมอย่าง
คุณธรรม
ประหยัด คุ้มค่า
- มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ เก็บรักษาดูแล
ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ใน อย่างดี ไม่เอา

ดี(2)
ผ่าน (1)
โรงเรียน ตรงต่อ โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการ
เวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัตกิ ิจกรรม
และรับผิดชอบ
ในการทางาน

ไม่ผ่าน (0)

เข้าเรียนตรง
เวลา ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่ในการ
เรียน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ
บ่อยครั้ง

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

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี ไม่เอา

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวและ
ส่วนรวมอย่างไม่
ประหยัด ไม่มีการ
วางแผนการเรียน
และการใช้
ชีวิตประจาวัน
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พฤติกรรมบ่งชี้
สังคมได้อย่างมี
ความสุข
มุ่งมั่นในการทางาน
-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน
-ทางานด้วยความ
เพียรพยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สาเร็จตามเป้าหมาย

รักความเป็นไทย
-ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมไทย และ
มีความกตัญญู
กตเวที
-เห็นคุณค่าและใช้
ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
- อนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย
มีจิตสาธารณะ
-ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ
และพึงพอใจโดยไม่
หวังผลตอบแทน

ดีเยี่ยม (3)
เปรียบผู้อื่น และ
ไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อน
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทางานให้ดีขึ้น
ภายในเวลาที่
กาหนด
มีสัมมาคารวะ
ต่อครูอาจารย์
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย
และมีส่วนร่วมใน
การสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย
เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ เป็น
ประจา

ดี(2)
เปรียบผู้อื่น
ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการ
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทางานให้ดีขึ้น

ผ่าน (1)

ไม่ผ่าน (0)

ตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
รับผิดชอบในการ หน้าที่การงาน
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ

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

มีสัมมาคารวะต่อ ไม่มีสัมมาคารวะ
ครูอาจารย์
ต่อครูอาจารย์
ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ
บ่อยครั้ง

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ เป็น
บางครั้ง

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรม
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ ที่ตน
รับผิดชอบ
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พฤติกรรมบ่งชี้
-เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม

ดีเยี่ยม (3)

ดี(2)

ผ่าน (1)

ไม่ผ่าน (0)

4. ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 1
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 2
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 3
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 4
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 5
การตัดสินผลการประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 1.00-1.49
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 1.50-2.49
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 2.50-3.49
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 3.50-4.49
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 4.50-5.00

อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
อยู่ในระดับ น้อย
อยู่ในระดับ ปานกลาง
อยู่ในระดับ มาก
อยู่ในระดับ มากที่สุด
อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
อยู่ในระดับ น้อย
อยู่ในระดับ ปานกลาง
อยู่ในระดับ มาก
อยู่ในระดับ มากที่สุด
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ตารางแสดงความสอดคล้องกลยุทธ์ โครงการหลักของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ฯ
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์

โครงการหลัก

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรม
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประสงค์ คุณลักษณะตามศตวรรษที่
๒๑ บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนา
ศาสตร์พระราชา และดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะตาม
มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานความเป็นไทย ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
น้อมนาศาสตร์พระราชา และดาเนินชีวิต ผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ 3. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแหล่ง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
แหล่งเรียนรู้สู่สากล
เรียนรู้สู่สากล
ผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ

4. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ 5. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต
ชีวิตห่างไกลสิ่งเสพติด อนุรักษ์ สืบสาน
ที่ดี ตามประเพณีวัฒนธรรมไทย
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
6. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
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กลยุทธ์

โครงการหลัก

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมผู้เรียนปรับตัวเข้า 7. โครงการส่งเสริมผู้เรียนเข้าสู่ประชาคม
สู่ประชาคมอาเซียนและความเป็น
อาเซียนและความเป็นสากล
สากล

มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ ๕ บริหารจัดการด้วยระบบ 8. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยี สู่คุณภาพการจัดการเรียน
สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม และการวิจัย
การสอน
เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ระบบ

มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาผู้บริหาร ครูและ 9. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลกร
บุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพสู่ห้องเรียน
ให้เป็นครูมืออาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพ
คุณภาพ โดยประสานความร่วมมือ
ชุมชนและเครือข่าย

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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