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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพ
ของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้  คณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
  
 
 
          (นางพัชรี  จิรจีรังชัย) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
              28  มีนาคม 2563 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 การพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้น โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการ
เรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
    
 
 
      (นางวันทอง   จันทร์วีระชัย) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”  

      วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓  
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 54 
 ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 55 
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 58 
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 59 
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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 

ปีการศึกษา 2562 
 
 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๖๐ หมู่ที่ ๗ ต าบลรางหวาย 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๗๐ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โทรศัพท์ 0-3451-0445 โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
 จากผลการประ เมิ นคุณภาพภาย ในสถานศึ กษา  ป ระจ าปี ก า ร ศึ กษ า  ๒๕๖๒  ดั ง กล่ า ว               
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผ่านมาของผู้เรียนและความสอดคล้องของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด (เฉลี่ยร้อยละ 
91.97 ) ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมเป็นไปได้ โดยสถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการที่เป็นระบบตามรูปแบบการบริหารงาน 4 ฝ่าย โดยเน้นกระบวนการ PDCA ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด มีกระบวนการและผลการพัฒนาคุณภาพจากครู ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อ
การยกระดับด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนดนั้น สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ละระดับชั้น ลดจ านวนนักเรียนกลุ่มอ่อน โดยใช้ศักยภาพของ
นักเรียนกลุ่มเก่งควบคู่กับนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย      
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียน      
การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   
มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ    มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยสถานศึกษาจะ
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีระบบการก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนทุกกลุ่มประสบความส าเร็จ ส่งผลให้มีพัฒนาการทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ต่อไป ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และด้านทักษะการแข่งขันกีฬา เช่น รางวัลชนะเลิศเปตอง ทุ่มน้ าหนัก 
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นอกจากนี้ ผู้เรียนยังมีทักษะด้านการฝึกอาชีพเพ่ือการมีงานท าตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” ซึ่งการจัดระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่า งชัดเจน สามารถ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้
ครูอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ โดยมีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในโรงเรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือหลายๆ ฝ่าย ทั้งวัด บ้าน และชุมชน ซึ่งมี
เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 93.61 ซึ่งมีระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม โดยใช้การสอบถาม สัมภาษณ์ ส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการ
ท างานทุกภาคส่วน และส่งผลให้เกิดความส าเร็จได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
รางวัลห้องสมุดดีเด่น และรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” 
โดยสถานศึกษามุ่งเน้นให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการจัดกระบวนการจัดการเรียน     การสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี กิจกรรมที่หลากหลาย ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียน รวมไปถึงครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง การ
จัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน    การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
อย่างแท้จริง สอดแทรกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยการจัดการเรียน  การสอนของครูปฏิบัติได้อยู่ในระดับยอด
เยี่ยมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๑ ซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เป็นระบบ ส่งผลให้ได้รับรางวัลทางด้านการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงรางวัลของ
สถานศึกษา ในด้านวิชาการ 
 จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยที่น าผลจากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2561 มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยการจัดการอบรมครูทั้งโรงเรียนเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งมีการบูรณาการความรู้ในการท า
โครงงานเกี่ยวกับอาชีพท้องถิ่น มีการอบรมครูเพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรู้ในการใช้งานสื่อเทคโนโลยี เช่น 
Kahoot ยิ่งไปกว่านั้น ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่เกิดจากการใช้สื่อ Kahoot ด้วย ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริงโดยสังเกตได้จากผลการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21) ครูทุกคนปรับปรุง
แผนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และได้ส่งเสริมนักเรียนทางด้านอาชีพ โดยการเปิด
ร้านค้าและกิจกรรมเสริมส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ในการท ากิจกรรมเคสโทรศัพท์และพวงกุญแจจากวัสดุ
ธรรมชาติ 
 



6 
 

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน ๑ ระดับ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ 

ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 ๒. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

๓. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 จัดท าโครงการระดมทรัพยากรเพื่อน ามาบริหารจัดการโรงเรียน ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยการสร้าง
ภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและระดมทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ และแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น รวมไปถึงสนับสนุนให้ครูสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกัน 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
โดยครูจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลต่อผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        (นางพัชรี  จิรจีรังชัย)  
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 

                                                                         28 มีนาคม 2563 
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ส่วนที่ 1   

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 
 ที่อยู่ : เลขที ่260 หมู่ที่ 7 ต าบลรางหวาย  อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71170 
 สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 โทรศัพท ์: 0-3451-0445   โทรสาร : 0-3451-0445   E-Mail :  ppschool@hotmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2518 ที่โรงเรียนบ้านตลาดเขต  ต่อมาคุณลุงสว่าง สุคนธสิทธิ์ ได้มอบที่ดินให้ 47 ไร่ 3 
งาน  9 ตารางวา และข้าราชการ พ่อค้า คหบดีอ าเภอพนมทวนร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  6 
ห้องเรียนขึ้นวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ย้ายมาเปิดสอน ณ ที่ท าการในปัจจุบันโดยมีนายวันชัย  เศรษฐกร ท าหน้าที่
ครูใหญ ่
 ปีงบประมาณ 2520 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารชั่วคราว 6 ห้องเรียน 2 หลัง 
และส้วมนักเรียน 2 หลัง 
 ปีงบประมาณ 2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 106 ต. หนึ่งหลัง ส้วมครู 1 หลัง หอถัง
น้ าประปา 6/7.5  1 ชุด 
 ปีงบประมาณ 2527 เข้าโครงการ มพช. 2 รุ่น 2 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ซีเอส 
213 เอ จ านวน 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตร อุตสาหกรรม-คหกรรม พร้อมวัสดุครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด 
 ปีการศึกษา 2529 นายเสนอ มีใจดี ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 ปีการศึกษา 2530 ปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน มีครูจ านวน 26 คน นักการภารโรง 4 คน 
นักเรียน 177 คน 
 ปีการศึกษา 2531 มีครูจ านวน 13 คน นักการภารโรง 4 คน นักเรียน 157 คน 
 ปีการศึกษา 2532 มีครูจ านวน 16 คน นักการภารโรง 4 คน นักเรียน 135 คน 
 ปีการศึกษา 2533 มีครูจ านวน 16 คน นักการภารโรง 3 คน นักเรียน 172 คน 
 ปีการศึกษา 2534 ท าป้ายสวนหย่อมหน้าโรงเรียน ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร 2 ได้รับคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีครู 16 คน นักการฯ 
3 คน และนักเรียน 233 คน 
 ปีการศึกษา 2535 – 2539 นายโกศล ศรีทอง มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมทวนพิทยา
คม มีครู 16 คน  นักการภารโรง 3 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน นักเรียน 284 คน จัดท าสวนหย่อมขนาดใหญ่
หน้าอาคารชั่วคราวหลังแรก  มีสระน้ า  สะพาน  จัดท าร้านจ าหน่ายโครงการอาหารกลางวัน ท าป้ายนิเทศ  ท าซุ้ม
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน อนุมัติให้เปิดสอนสาขามัธยมศึกษาที่กิ่งอ าเภอห้วยกระเจา โดยใช้สถานที่โรงเรียน
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บ้านไผ่สี  มีนักเรียน 60 คน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  108 ล/30 หอนอนแบบ 35 คน 
ถนนคอนกรีตยาว 285 เมตร ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสองห้องเรียน  ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณโรงฝึกงานบริเวณอาคาร ซีเอส 213 เอ บริเวณอาคารเรียน 108  
บริเวณหอพักนักเรียน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุมแบบ 100/27  1 หลัง ท าซุ้มนั่งพักผ่อนใน
บริเวณโรงเรียน 2 แห่ง 
 ปีการศึกษา 2540 – 2542 เข้ารับการประเมินเพ่ือก าหนด ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ให้สูงขึ้นและ
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) 12 ห้องเรียน โรงเรียนจัดท าป้ายหน้า
โรงเรียนใหม่ พร้อมกับท าการสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียนยาวประมาณ 300 เมตร ด้วยความ
ร่วมมือบริจาคโดยคณะอาจารย์และชุมชนปรับปรุงสวนหย่อมหลังอาคาร 3 จัดท าน้ าพุในสระน้ า  และจัดท า
สวนหย่อมบริเวณทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2543 – 2545 นายโจ้ย อุ่มมล ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์  และห้องธุรการโดยปูกระเบื้องหินอ่อน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารห้องน้ านักเรียน
แบบ 6 ห้อง ใช้ส าหรับนักเรียนชาย 6 ห้อง ปูกระเบื้องหินอ่อน เพ่ือจัดท าห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 ปีการศึกษา 2546 ได้รับงบประมาณสร้างถนนหน้าอาคาร 3 จนถึงหน้าอาคาร 4 สร้างศาลาหน้า
โรงเรียนส าหรับรับส่งนักเรียน ในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็น จัดท าโครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าส าหรับนักเรียนในห้องสมุด จัดซื้อเครื่องดนตรีในการท าวงดุริยางค์ของโรงเรียน มีครู 18 คน นักการภาร
โรง 3 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน นักเรียน 314 คน 
 ปีการศึกษา 2547 นายเกียรติ ทองลิ้ม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนและค้นคว้า ปรับภูมิทัศน์เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน มีครูทั้งหมด 14 คน นักการภารโรง 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 277 คน 
 ปีการศึกษา 2548 – 2550 นายศุภร   พุ่มเข็ม ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับจัดท าห้องสารสนเทศทางการศึกษา ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น ปรับปรุงหลุมขยะ 
ด าเนินการจัดท าโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนจาก
เทศบาลต าบลรางหวาย จัดท าห้องเกียรติยศสระทองขาวและจัดท าอาคารเฉลิมพระเกียรติ   มีครูทั้งหมด 12 คน 
ครูผู้ช่วย 2 คน พนักงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  1 คน นักการภารโรง 2 คน 
พนักงานขับรถ 1 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 282 คน 
 ปีการศึกษา 2550 – 2553 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
พนมทวนพิทยาคมฯ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเป็น 4 ฝ่าย ตามหลักโรงเรียนเป็นนิติ
บุคคล ด าเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนบริเวณอุทยานการศึกษาเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด าเนินการ
จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริต่อเนื่องจากโครงการเดิม ภายใต้ชื่อโ ครงการ            
“บ้านพอเพียง” โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลรางหวาย ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  เน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ปีการศึกษา 2554 – 2558 นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
พนมทวนพิทยาคมฯ ด าเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน เน้นความสะอาด ทาสีรั้วโรงเรียน และอาคารเรียน 3 มีครูทั้งสิ้น 18  คน พนักงาน
ราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ชั้น 3  1 คน นักการ   ภารโรง 1 คน และนักเรียนทั้งหมด 
321  คน 
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 ปีการศึกษา 2558 –2561 นายวีระชัย  บุญอยู่ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
ด าเนินการเพิ่มหลักสูตรแผนการเรียนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ด าเนินการ
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ดนตรีสากล จัดสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการ ห้อง
ภาษาจีน ที่จอดรถนักเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน มีครูทั้งสิ้น 21  คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ช่างปูน 
ระดับ 4  1 คน นักการภารโรง 1 คน แม่บ้าน 1 คนและนักเรียนทั้งหมด 212  คน 
 ปีการศึกษา 2562- 2563 นางพัชรี จิรจีรังชัย  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน บูรณาการความรู้ควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพ สนับสนุน
กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน โดยได้รับการสนับสนุนสื่อการสอนเทคโนโลยีและงบประมาณจากสโมสรโรตารีมณี
กาญจน์และสโมสรโรตารีท่าม่วง ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเพ่ือสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการ
แข่งขันต่าง ๆ พัฒนาครูด้านความรู้ รวมทั้งการเข้าสู่วิทยฐานะ ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและส่งผลงานเข้าประกวด
แข่งขัน ส่งผลให้โรงเรียนและครูได้รับรางวัลการประกวด OBEC AWARDS สร้างขวัญและก าลังใจ มีการ
บริหารงานที่โปร่งใส คุ้มค่า ประหยัด พอเพียง ตรวจรับการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หน้าอาคาร 2 ปรับปรุง
บ้านพักคร ูปรับภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ ปรับปรุงฐานเสาธงชาติ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตฟรีจากบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ทั่วบริเวณโรงเรียน มีครูทั้งสิ้น 18 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ช่างปูน ระดับ 4  1 คน 
นักศึกษาฝึกสอน 4 คน นักการภารโรง 1 คน แม่บ้าน 1 คนและนักเรียนทั้งหมด 247  คน 
 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

บุคลากร
ทางการ

ศึกษาอ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 18 - 1 2 5 27 
  

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 2 21 
2. คณิตศาสตร์ 2 25 
3. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 29 
4. ฟิสิกส์ 1 29 
5. ชีววิทยา 1 17 
6. สังคมศึกษา 1 20 
7. ภาษาอังกฤษ 3 25 
8. ภาษาจีน 1 26 
9. อุตสาหกรรมศิลป์ 1 23 
10. เกษตรกรรม 1 18 
11. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 26 
12. พลศึกษา 3 20 
13. ศิลปะ 1 22 

รวม 19 23 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562  รวม 247  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2562 ) 

ระดับชั้นเรียน  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง  2 2 2 2 2 2 12 

เพศ 
ชาย 24 22 16 19 9 6 96 
หญิง 37 22 22 42 20 17 160 

รวม  61 44 38 61 29 23 256 
เฉลี่ยต่อห้อง  31 22 19 31 15 12  

 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับมัธยมศึกษา 
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน : ครู      เท่ากับ 13 : 1 
  อัตราส่วนของจ านวนนักเรียน : ห้อง  เท่ากับ 21 : 1 
  มีจ านวนครู  ครบชั้น    √  ครบชั้น       ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น................ 
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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1.4 ข้อมูลทรัพยากร 
 

รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 
1. อาคารเรียน มี 106ต cs2134 108 ล,108,ล/30,108หรือ108 216 

ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรับปรุง 46,216 
2. ห้องเรียน มี โรงฝึกงาน 
3. อาคารอเนกประสงค์ มี โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 
4. หอประชุม มี หอประชุม 100/27 
5. ห้องสมุด มี ห้องสมุด 
6. ห้องพยาบาล มี ขนาด 2 เตียง  
7. ห้องคอมพิวเตอร์ มี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 20 เครื่อง 
8. ห้องดนตรี มี เครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก 
9. สนามกีฬา มี สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ  สนามบาสเก็ตบอล ลานกีฬา

อเนกประสงค์ 
10. อาคารหอพักนักเรียน มี หอนอนจุ 35 คน(ขยายโอกาส ม.ต้น) 
11. สื่อ มี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ สมาร์ททีวี  
12. อ่ืน ๆ  มี เครื่องถ่ายส าเนา สหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ อาคารพอเพียง 
 
1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป (กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) และในระดับ 2.5 ขึ้นไป (กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ) 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
 

75 80 85 90

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ 

รวมเฉลี่ย 

87.98 

80.31 

84.77 
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86.87 

87.8 

85.42 

80.16 

85.01 
ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ 

รวมเฉลี่ย 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 59 0 0 0 59 59 100.00 
ม.2 43 0 0 0 43 43 100.00 
ม.3 37 0 0 0 37 37 100.00 
ม.4 56 0 0 0 56 56 100.00 
ม.5 31 0 0 0 31 31 100.00 
ม.6 23 0 0 0 23 23 100.00 

รวม 249 0 0 0 249 249 100.00 
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3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 59 1 0 1 57 58 98.31 
ม.2 44 0 0 1 43 44 100 
ม.3 38 3 0 0 35 35 92.11 
ม.4 55 6 0 7 43 50 90.91 
ม.5 30 1 0 8 21 29 96.67 
ม.6 23 1 0 0 22 22 95.65 

รวม 249 12 0 17 221 238 95.58 

 

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียนต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และ
ระดับประเทศ มีวิชาภาษาไทยที่ได้คะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับระดับจังหวัด และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับคะแนนเฉลี่ยของประเทศไม่ทิ้งช่วงห่างมากนัก 
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี 2561- 2562 
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน เปรียบเทียบทิศทาง
พัฒนาการ 

ระดับประเทศ 
กับระดับโรงเรียน 

ปี 2561 ปี 2562 
พัฒนาการ 

ร้อยละ 
ปี 2561 ปี 2562 

พัฒนาการ 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 54.42 55.14 +0.72 55.16 53.03 - 2.13       ไม่สอดคล้อง 
คณิตศาสตร์ 30.04 26.73 -3.31 26.87 20.91 - 5.96 สอดคล้อง 
วิทยาศาสตร์ 36.10 30.07 -6.03 32.35 27.17 - 5.18 สอดคล้อง 
ภาษาอังกฤษ 29.45 33.25 +3.8 26.57 28.11 +1.54 สอดคล้อง 

 

 
หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม

สูงขึ้นกว่าปี 2561และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชามีความคล้ายกับปีการศึกษา 2561 
 

 3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
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หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียนต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ และ
ระดับประเทศ มีวิชาภาษาไทยที่ได้คะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับระดับจังหวัด และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับคะแนนเฉลี่ยของประเทศ 
 

4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี 2561- 2562 
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน เปรียบเทียบทิศทาง
พัฒนาการ 

ระดับประเทศ 
กับระดับโรงเรียน 

ปี 2561 ปี 2562 พัฒนาการ ปี 2561 ปี 2562 พัฒนาการ 

ภาษาไทย 47.31 42.21 -5.10 43.33 39.89 - 3.44 สอดคล้อง 
คณิตศาสตร์ 30.72 25.41 -5.31 20.19 18.52 - 1.67 สอดคล้อง 
วิทยาศาสตร์ 30.51 29.2 -1.31 25.58 24.52 - 1.06 สอดคล้อง 
ภาษาอังกฤษ 31.41 29.2 -2.21 24.18 23.52 - 0.66 สอดคล้อง 
สังคมศึกษา 35.16 35.7 +0.54 32.27 32.5 + 0.23 สอดคล้อง 

 

 
 

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาเพ่ิม
สูงขึ้นกว่าปี 2561และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชามีความคล้ายกับปีการศึกษา 2561 ไม่ทิ้งช่วงห่างมากนัก 
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1.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 59 59 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 43 43 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 37 37 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 56 56 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 31 31 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 23 23 - 

รวม 249 249 - 
ค่าเฉลี่ย 100 100 - 

 
1.8 แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ น้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียน 
    โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ร้อยละ 

ผอม ๒ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๕ 2.04

ค่อนข้างผอม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 0.00

สมส่วน ๕๒ ๓๕ ๓๖ ๕๐ ๓๑ ๒๓ ๒๒๗ 92.65

ท้วม ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๒ 0.82

อ้วน ๒ ๓ ๓ ๓ ๐ ๐ ๑๑ 4.49

๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง   

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม อ้วน 
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1.9 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
 1) ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 
 2) ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 
1.10 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนร้อยละ 96.97  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 2) ด้านความสามารถในการคิด   นักเรียนร้อยละ 95.15  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรียนร้อยละ 96.36  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 4) ด้านความสามารถในการทักษะชีวิต  นักเรียนร้อยละ 100      อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี นักเรียนร้อยละ  99.80 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา  

  ด้านคุณภาพผู้เรียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน 
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึดหลักการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ และได้ผลตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตลอดจนสนับสนุนให้
มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย สนับสนุนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) จังหวัดสมุทรปราการ และเป็นตัวแทน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ นอกจากนี้ยังได้จัดท า
หลักสูตรบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมจากการเรียนรู้ได้ จัดการเรียนการสอนโดยมีโครงงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหา มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล อภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู้กัน ร่วมกันท างาน
เป็นทีม ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง น าเสนอชิ้นงานต่าง ๆ จนท าให้เกิดทักษะพ้ืนฐานในการ
ท างานต่าง ๆ รวมไปถึงสถานศึกษาได้สนับสนุนการฝึกทักษะงานอาชีพขับเคลื่อนผ่านโครงการฝึกฝนทักษะอาชีพ
ตาศาสตร์พระราชา และเปิดร้านค้าของแต่ละชั้นเรียนในงานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้จัดขึ้น
ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านเป็นคนดีมีคุณธรรม ปฏิบัติตามค าสอนทางศาสนา 
โดยการจัดโครงการค่ายพุทธบุตร ต่อต้านยาเสพติด ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับวัย จิตอาสา ลูกเสือเนตรนารี 
กิจกรรมแนะแนว มีกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี จนกระทั่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระบบดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 รวมไปถึงมีการพัฒนาคุณธรรม เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ผู้เรียนน้อมน าศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จนมีภูมิคุ้มกันที่ดี สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และไม่ข้อง
เกี่ยวกับยาสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ โดยเป็นไปตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตามเป้าประสงค์ท่ีสถานศึกษาตั้งไว้  

2 ผลการด าเนินการ 
  ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ 84.78 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85.01 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน รู้จัก
การวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจาก
พ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผล
การทดสอบระดับชาติมีความสอดคล้องกับระดับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกท่ีดี เป็นไปตามาเป้าหมาย มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะ ทางร่างกายและจิตสังคม ซึ่งจาก
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
นั้น มีข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ตามหัวข้อ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
1.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑.1.๑) มี
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน   
การสื่อสาร
และการคิด
ค านวณ 
***สรุป
นักเรียนได้
ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 
๘๔.๗๘ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่งอยู่ในระดับดีเลิศ 
(ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๗๘ ได้ระดับดีขึ้นไป อ้างอิงข้อ ๑,๓,๔ และ ๕) 
     1. สรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 93.96 
     2. ผลการประเมินรายงานการประเมินโครงการรักการอ่าน  
ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 
     3. สรุปผลการประเมินความสามารถในการเขียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 66.10 
     4. สรุปผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร (การฟัง ดู และ
พูด) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562  
ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.19 
     5. สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ ของ

พิจารณาจากข้อมูลใน
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน/ร่องรอย
หลักฐานตามตัวชี้วัด 
- แบบประเมินการ
ความสามารถในการอ่าน
ของนักเรียน รายวิชา
ภาษาไทย 
- แบบประเมิน
ความสามารถในการ
เขียนของนักเรียน 
รายวิชาภาษาไทย 
- แบบประเมิน
ความสามารถในการ
สื่อสาร (การฟัง การดู 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 ได้ระดับ 
ดีขึ้นไป ร้อยละ 82.87 
    6. สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 
2562 ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 100 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบประเด็นยอ่ยและภาพรวมแยกตามระดับชั้น 

 
  นอกจากนี้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณดังนี้ 
๑. การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย จัดโดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

- เหรียญทอง การแต่งค าประพันธ์ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ 
- เหรียญเงิน การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย 
- เหรียญเงิน รอบรู้วรรณคดีระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 

๒. รองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๕ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด
กาญจนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยโครงการสารานุกรมส าหรับ
เยาวชนฯ ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย 
๓. การแข่งขัน เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ครั้งที่ ๑๖ ทุนการศึกษาพระ
พรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร โดยได้คะแนนเป็น
อันดับที่ 14 21 และ 30 จากทั้งหมด 70 อันดับ 
๔. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพ้ืนที่ จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๘ 
  - ชนะเลิศเหรียญทอง รายการการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ชั้น

และการพูดของนักเรียน) 
รายวิชาภาษาไทย 
- แบบประเมิน
ความสามารถในการคิด
ค านวณ รายวิชา
คณิตศาสตร์ 
- รายงานการประเมิน
โครงการรักการอ่าน     
ปีการศึกษา 2562 
- ผลงานนักเรียนทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ผลการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการท้ัง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ การแข่งขันพินิจวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๓ 
   -  เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  
   - เหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
   - เหรียญทอง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
   - เหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
๕. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) จังหวัดสมุทรปราการ 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
1.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑.1.2) มี
ความสามารถ
ในการคิด 
วิเคราะห์   
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 
***สรุป
นักเรียน ได้
ระดับดขีึ้นไป 
ร้อยละ 
91.48 

 จากการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักเรียนพบว่า 
- ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียน
ร้อยละ 95.58 ได้ระดับดีขึ้นไป  
-  ผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ร้อยละ 95.15 ได้ระดับดีขึ้นไป  
-  ผลการประเมินสมรรถนะด้านการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 ร้อยละ 96.97 ได้ระดับดีขึ้นไป  
 -  ผลการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ร้อยละ 96.36 ได้ระดับดีขึ้นไป  
-  ผลการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ดังแผนภูมิ 

พิจารณาจากข้อมูลใน
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน/ร่องรอย
หลักฐานตามตัวชี้วัด 
- แบบประเมิน
ความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
ของนักเรียน ปีการศึกษา 
2562 
- แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญผู้เรียน 
- ผลการประเมินหลัง
สอน 
- กิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน 
-ประเมินผลหลังกิจกรรม
การเรียนการสอน 
- โครงงาน/ชิ้นงาน 
- ผลงานนักเรียนทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 

 
แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 5 ข้อ 

 
ส่งผลให้นักเรียนน าความสามารถในการคิด วิ เคราะห์    คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการแข่งขันรายการต่างๆจนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พ้ืนที ่จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๘ 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
  - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ – ๓ 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

- รายงานโครงการทักษะ
อาชีพ 
-การจัดการเรียนการ
สอน รายวิชา STEM 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 

1.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑.1.3) มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 
 
***สรุป
นักเรียนมี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 
96.14 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
  

นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และ
สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาของ
อุปสรรคการท างานได้ ร้อยละ 96.14  ได้ระดับดีขึ้นไป 
ผลการประเมินโครงการ ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียน มีดังต่อไปนี้ 
  1. ผลงานของนักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 81.21 
  2. โครงงานกิจกรรมจิตอาสา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
  3. โครงงานของนักเรียนรายวิชาศิลปะ มีนักเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 95.65 
   4. โครงงานของนักเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
   5. โครงงานของนักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้ระดับดีขึ้นไป   
ร้อยละ 100 
  6. การแสดงนิทรรศการรายวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปะ และกิจกรรม  
จิตอาสา โครงงานของนักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับดีขึ้นไป     
ร้อยละ 100 
  7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
  8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน จ านวน 2 รางวัล 
จากการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ และ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
   
 
 
 
 

พิจารณาจากข้อมูลใน
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน/ร่องรอย
หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ข้อมูลจากการประเมินผล
โครงการ ชิ้นงาน ผลงาน
นักเรียน โดยพิจารณา
จาก 
ผลการประเมินผลงาน 
โครงงาน และการแสดง
นิทรรศการของนักเรียน 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 

1.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑.1.4) มี
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 
***สรุปนักเรียน 
มีความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 86.43 
 อยู่ ในระดับดี
เลิศ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต
เพ่ือการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ที่เก่ียวกับการเรียนและการ
น าเสนองาน และสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
และสืบค้นข้อมูลทางด้านการเรียนรวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย e-book 
และเว็บไซต์ Kahoot โดยงานห้องสมุด และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสูงกว่าที่
สถานศึกษาก าหนด พิจารณาจากข้อมูลในเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน/
ร่องรอยหลักฐานตามตัวชี้วัด 
- นักเรียนทุกคนมีการสมัคร E-mail เพ่ือเข้าร่วมชั้นเรียนใน 
googleclassroom 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีการถ่ายคลิป vdo แนะน าตัวเองเพ่ือ
ใช้ประกอบวิชาคอมพิวเตอร์ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการผลิตหนังสั้นคุณธรรม จ านวน 3 เรื่อง
เพ่ือใช้ประกอบวิชาคอมพิวเตอร์ 
- มีการเข้ากลุ่ม Line เพ่ือเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานของครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง และการใช้ Facebook ในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง 
ๆ 
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากสื่อ DLTV/DLIT ในรายวิชา วิทยาการค านวณ 
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย e-book และเว็บไซต์ Kahoot โดยงาน
ห้องสมุด และรายวิชาภาษาอังกฤษ 
- การค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลจากเว็ปไซต์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการค้นหา 
- การน าเสนอผลงานต่างๆ โดย Power Point ในวิชาต่าง ๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษรอบรู้ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษโครงงาน 
-   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2   มีการใช้โปรแกรม Google Docs ในการ
เขียนโครงงานภาษาอังกฤษ 
- ผลการเรียนของผู้เรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปในสาระเทคโนโลยี  ร้อยละ 
72.85 
- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มี
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป ทั้งนี้ นักเรียนที่มีระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไป คิดเป็น ร้อย
ละ 52.7 

- ห้องเรียน 
Google 
Classroom 
- คลิป vdo 
แนะน าตัว 
- หนังสั้นคุณธรรม 
- กลุ่ม 
Line/Facebook 
- บันทึกการใช้สื่อ 
DLTV/DLIT 
- กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
ด้วย e-book และ
เว็บไซต์ Kahoot 
- ผลงานนักเรียน 
- สื่อน าเสนอ 
PowerPoint 
- โปรแกรม 
Google Docs  
- รายงานการ
ประเมินตนเองของ
ครูผู้สอนทุกคน 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 

1.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑.1. 5) มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
***สรุปนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
สูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด คือได้
ร้อยละ 85.01 
ซึ่งอยู่ในระดับ
ดีเลิศ 
 
  

5.1 นักเรียนร้อยละ 87.98  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับ 2 ขึ้นไป 
5.2 นักเรียนร้อยละ 80.31  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
ระดับ 2 ขึ้นไป 
5.3 นักเรียนร้อยละ 84.77  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ฯ  ระดับ 2 ขึ้นไป 
5.4 นักเรียนร้อยละ 80.16  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ระดับ 2 ขึ้นไป 
5.5 นักเรียนร้อยละ 86.77  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ระดับ 2.5  ขึ้นไป 
5.6 นักเรียนร้อยละ 86.87  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับ 
2.5  ขึ้นไป 
5.7 นักเรียนร้อยละ 87.80  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา  ระดับ 2.5  ขึ้นไป 
5.8 นักเรียนร้อยละ 85.42  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ระดับ 2.5  ขึ้นไป 
  6) มีผลการทดสอบระดับชาติ 
  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-net) ปี
การศึกษา 2562 มีความสอดคล้องกับคะแนนระดับประเทศในวิ ชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และทุกวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

พิจารณาจากข้อมูล
ในเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน/
ร่องรอยหลักฐาน
ตามตัวชี้วัด 
- ประกาศ
ก าหนดค่า
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ปีการศึกษา 
2562 
- แบบบันทึกผล
การเรียน ปพ.5 
- ระบบ sgs 
- เอกสารประกอบ
ผลการเรียน ปพ.5 
- แบบรายงานผล
การเรียน 
- สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- รายงาน
เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน
ตามกลุ่มเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 

1.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
๑.1.๖) มี
ความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 
 
 
***สรุป
นักเรียนมี
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ 
การฝึกงาน 
หรือการท างาน 
มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดี
ต่องาน อาชีพ
ร้อยละ 91.92 
อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
  

      ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ จากกิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดขึ้น ดังนี้ 
    1. นักเรียนร้อยละ 94.12 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา จากการ
สรุปจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพในโครงการฝึกฝนทักษะอาชีพ
ตาศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่เข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพ 
จ านวน 240 คน จาก 255 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 
    2. นักเรียนร้อยละ 81.82 มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เพ่ือการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา จ านวน 18 คน จากทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 
     3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 91.75 มีความ
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา สรุปจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
    - ม.3 มีนักเรียนศึกษาต่อ จ านวน 34 คน จากทั้งหมด 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.14 
    - ม.6 มีนักเรียนศึกษาต่อ จ านวน 19 คน จากทั้งหมด 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.36 
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 100 มีความพร้อม
ในการท างานและประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา สรุปจ านวนนักเรียนที่มีความพร้อมในการท างานและ
ประกอบอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ดังนี้ 
    - ม.3 มีนักเรียนพร้อมในการท างานและประกอบอาชีพ จ านวนร้อยละ 
100 
    - ม.6 มีนักเรียน พร้อมในการท างานและประกอบอาชีพ จ านวนร้อยละ 
100 
      จากการที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
จึงส่งผลให้ผู้เรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆดังนี้ 
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พ้ืนที ่จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘ 

- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

พิจารณาจากข้อมูล
ในเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน/ร่องรอย
หลักฐานตามตัวชี้วัด 
- ข้อมูลจ านวน
นักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับ ม.3 
และ ม.6 จากฝ่าย
ทะเบียน 
- ข้อมูลการวัดเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพใน
วิชาแนะแนว 
- ข้อมูลการศึกษาต่อ
และการท างานของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 
- รายงานการ
ด าเนินงานโครงการ
ฝึกฝนทักษะอาชีพ
ตามศาสตร์พระราชา 
ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนพนมทวน 
พิทยาคมฯ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม
ของผู้เรียน 
- ร่องรอยผลงานของ
ผู้เรียนรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
ภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 
ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 

2. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
๑.๒.1) การมี
คุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
***สรุป
นักเรียนมี
คุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนดร้อยละ 
96.40 อยู่ใน
ระดับ ยอด
เยี่ยม 
  

   ผลการประเมินของผู้เรียนโดยการสังเกต การ
สอบถาม การสัมภาษณ์ การประเมินกิจกรรม/
โครงการ การส ารวจเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จากการ
ส่ง เสริมและสร้ างจิตส านึกให้ผู้ เ รี ยนเป็นผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ กติกา ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด และค่านิยมและจิตส านึกที่ดีโดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม อยู่อย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มี
นักเรียนร้อยละ 96.40 ดังนี้ 

 
  การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ประเมินจากนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมแล้วแสดงออกถึงพฤติกรรมตาม
การประเมินผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  การจัด

- ค่านิยม 12 ประการ จากโครงการ
กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมปีใหม่ น้อง
ส่งพี่ พ.พ.สัมพันธ์ ไหว้ครูและเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
-กิจกรรมสภานักเรียน 
-โครงการจิตอาสา 
- โครงการค่ายพุทธบุตรต่อต้านยาเสพติด 
-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมแห่เทียน 
- การเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-รายการด าเนินโครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 และกิจกรรมวันคล้ายวันบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
-แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
- แบบส ารวจความเป็นพลเมืองที่ดีของ
นักเรียน 
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เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  การเคารพ กฎ กติกา  

มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดี   คุณลักษณะ 8 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและโครงการสอบธรรม
ศึกษา การเคารพ กฎ กติกา สังเกตจากการมา
โรงเรียน การเข้าเรียนตรงต่อเวลา บันทึกการเข้า
เรียน รวมไปถึงการประเมินกิจกรรมกีฬาภายใน 
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
สังเกตและผลการประเมินโครงการเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์  (ร.๑๐) โครงการเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (ร. ๙) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๘ ข้อ สังเกตได้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการประเมินของครูผู้สอน    
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น  
      จากการที่ผู้เรียนมีการมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดจึงส่งผลให้
ผู้เรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆดังนี้ 
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ งที่  ๖๙ ปี
การศึ กษา  ๒๕๖๒ ระดับ เขต พ้ืนที่  จั งหวั ด
กาญจนบุรี จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๘ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
 - รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
2. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
๑.๒.2) ความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็น
ไทย 
 
 
 
 

  ผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย พบว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย จากการท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การแสดงร าไทย และการเข้าร่วมกิจกรรม เป็น
ต้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 17.65 ของนักเรียนทั้งหมด  
(มีนักเรียนจ ำนวน 45 คนได้รับกำรคัดเลือกเป็น

1. รายงานการด าเนินโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
2. รายงานการด าเนินโครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและ
ห้องสมุดโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
3. รายการด าเนินโครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
***สรุป
นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
สถานศึกษาจัด
ขึ้นและมีผล
การประเมิน 
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
ร้อยละ 92.71  
ได้ระดับดี 
ขึ้นไป อยู่ใน
ระดับยอด
เยี่ยม 
 
  

ตัวแทนเข้ำร่วมกิจกรรม) 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและห้องสมุด
โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดาฯ พระบรมราชินี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 100 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
100 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีพันปีหลวง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 100 
- กิจกรรมวันคล้ายวันบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 
- กิจกรรม พ.พ. รวมใจ สืบสานประเพณีไทย วัน
ลอยกระทง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2563 มีนักเรียนใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 
220 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 245 คน คิดเป็นร้อย
ละ 89.80 
ซึ่งพบว่า นักเรียนร้อยละ 88.24 ร่วมกิจกรรม 
ประเพณีวันส าคัญ และท้องถิ่นอย่างน้อย 4 ครั้งข้ึน
ไป (ใช้ข้อมูลในข้อที่ 1 – 4)  นักเรียนร้อยละ 100 
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา(ใช้ข้อมูลในข้อที่ 3) 
และนักเรียนร้อยละ 89.80  ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข (ใช้ข้อมูลในข้อที่ 5) 
  นอกจากนี้ผู้เรียนที่ซึ่งได้รับการปลูกฝังและ
จิตส านึกในการความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
พอเพียงของในหลวงแล้ว  ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ เรื่อง เยาวชน

    3.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 
    3.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
    3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 
    3.4 กิจกรรมวันคล้ายวันบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พล 
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 
4. รายงานการด าเนินโครงการวันลอยกระทง 
กิจกรรม พ.พ. รวมใจ สืบสานประเพณีไทย 
วันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
5. รายงานการด าเนินกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
กับการใช้ชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการสานฝันวัยใส จัดโดย 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ
ไทย ร่วมมือกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ 
   จากการที่ผู้เรียนมีนักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยจึงส่งผลให้ผู้เรียน ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันต่างๆดังนี้ 
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้ งที่  ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัดกาญจนบุรี 
จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๘ 
  - รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาท
ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ – ๖ 
 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
2. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
๑.๒.3) การ
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และ
หลากหลาย 
 
 
***สรุป
นักเรียนร้อยละ 
98.42  
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 

    นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม โดยนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียน 
และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
          แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีการประเมินระดับดีขึ้นไปในการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 แยกตามระดับชั้น 

การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการสรุป
โครงการต่างๆ  
- โครงการกีฬาภายใน 
- โครงการวันตรุษจีน 
- โครงการวัน
คริสต์มาส  
- กิจกรรมแห่เทียน
พรรษา 
- โครงการกิจกรรม 
พ.พ. สัมพันธ์ 
- กิจกรรม พ.พ. รวมใจ 
สืบสานประเพณีไทย 
วันลอยกระทง 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
-เพจเฟสบ๊ค “มัธยมวัย
ใส ใส่ใจเท่าทันสื่อ”  
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ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
 
  

 
      และนอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน เช่น 
แกนน ามัธยมวัยใส ใส่ใจเท่าทันสื่อ จ านวน 10 คน  เข้าร่วมกิจกรรมฐานฝุ่น
ละออง pm 2.5 จ านวน 8 คน  เข้าร่วมกิจกรรมติวโอเน็ต ในระดับชั้น ม.3 
และม. 6 จ านวน 57 คน จิตอาสาร่วมกับวัดท าความสะอาดห้องน้ าจ านวน 
8 คน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรในโรงเรียนต่าง ๆ จ านวน 10 
คน กิจกรรมแห่เทียนร่วมกับโรงเรียนใกล้เคียง จ านวน 45 คน งานกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน 
15 คน เข้าร่วมโครงการยุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 6 จ านวน 1 คน 
โครงการปันความรู้สู่รุ่นน้อง 15 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง กิจกรรม
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซีย 8 คน ณ 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ร่วมกิจกรรมในชุมชน เช่น อาสาสมัครเก็บข้อมูล
กับหน่วยงานเทศบาล ตัวแทนสภาของเทศบาลต าบลตลาดเขต ตัวแทนร่วม
แสดงกิจกรรมของหมู่บ้านเขารักษ์ กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ 
ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ านวน 10 คน 
     จากข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา รวมไปจนถึง
ประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป ในทุกกิจกรรม เฉลี่ย
ร้อยละ 98.42  
  จากการที่นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย เช่นจากการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ
และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 
1. การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที ่๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

-รายงานโครงการ
พัฒนาแกนน า พลเมือง
ฉลาดใช้สื่อในพ้ืนที่
ต้นแบบเพื่อบูรณาการ
เฝ้าระวังและรู้เท่าทัน
สื่อ จังหวัดกาญจนบุรี 
“มัธยมวัยใส ใส่ใจเท่า
ทันสื่อ” ณ ผึ้งหวานรี
สอร์ท แอนสปาร์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวนนักเรียนเข้าร่วม 
10 คน  
- ภาพกิจกรรมเข้าร่วม
กิจกรรมฐานเกี่ยวกับ
ฝุ่นละออง pm 2.5 
จ านวน 8 คน 
- ภาพกิจกรรมภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
-เกียรติบัตรผลงาน
นักเรียน 
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กีฬาภายใน  ตรุษจีน  คริสต์มาส  แห่เทียนพรรษา 

พ.พ. สัมพันธ์ วันลอยกระทง ปัจฉิมนิเทศ รวมเฉลี่ย 
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ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
- รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่4 - 6 
2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พ้ืนที ่จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๘ 
 - รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Inpromptu Speech) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน จัดโดยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๔ – ๖ 
4. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Inpromptu 
Speech) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
2. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
๑.๒.4) สุข

 ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกาย สุขภาพจิต และสังคม 
พบว่านักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่สมบูรณ์ มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยและสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขอยู่ในระดับยอด

พิจารณาจากข้อมูลใน
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน/ร่องรอย
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ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
ภาวะทาง
ร่างกาย  
และจิตสังคม 
 
***สรุป
นักเรียนร้อยละ 
96.44  
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 
  

เยี่ยม จากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโรงเรียน เช่น การส่งเสริมการออก
ก าลังกาย เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน  กีฬาจังหวัด และมีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม จากการ
บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมจิตอาสา 
   นักเรียนร้อยละ 96.44 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ดังนี้ 
1. สรุปผลการประเมินจากตัวชี้วัดวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา ร้อยละ 
82.76 
2. สรุปผลการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน ร้อยละ 92.68 
3. ผลการประเมินโปรแกรม SDQ ร้อยละ 93.90 
4. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ข้อที่ 4 ด้านทักษะชีวิต ร้อยละ 100 
๕. ผลการประเมินการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ร้อยละ 99.19 

 
จากการที่นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ส่งผลให้นักเรียน

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้  
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต

พ้ืนที ่จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๘ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคีตะมวยไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

2. การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา คัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดโดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรี 

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิงเดี่ยว และได้เป็น
ตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมคัดเลือกในระดับเป็นตัวแทนเขต 7 ณ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทุ่มน้ าหนัก รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 
- แบบทดสอบวิชาพล
ศึกษาและสุขศึกษา 
ของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 
โรงเรียน 
พนมทวนพิทยาคมฯ 
- ข้อมูลการชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง และการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียน 
พนมทวนพิทยาคมฯ 
- แบบประเมิน
โปรแกรม SDQ ของ
นักเรียนแต่ละชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียน 
พนมทวนพิทยาคมฯ 
- การประเมิน
สมรรถนะส าคัญ ข้อที่ 
4 ด้านทักษะชีวิต 
เรียน ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียน 
พนมทวนพิทยาคมฯ 
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ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 

 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น 
         นักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มีสุขภาวะทางร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จากการท ากิจกรรมทาง
กีฬา นันทนาการ และโครงการต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
นักเรียนยังมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สังเกตได้จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด และมีมารยาทที่ดี มีเมตตา มีน้ าใจ เช่น การไหว้ทักทาย นอกจากนี้นักเรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย จากการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทยร่วมกับทางโรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ 

จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ควรพัฒนาผลการสอบวัดระดับชาตินักเรียนให้มีผลสูงขึ้น เนื่องจากคะแนน

ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ สอดคล้องแต่ต่ ากว่าคะแนนสอบระดับประเทศทุก
รายวิชา จึงต้องเร่งพัฒนาให้มีผลสูงขึ้น   

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
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98.22 

93.29 

97.50 

93.06 

100.00 

98.91 

เฉลี่ยรวมระดับชั้น การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม(SDQ) 
มีการรักษาสุขภาพกาย 
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๒) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๓) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

๔) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 

สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT Analysis) จากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา การ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบสาม ที่ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษาที่เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จัดสถานที่ที่มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ อีกทั้งมีความต้องการของชุมชน ความต้องการของ
ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาในปีนี้โรงเรียนประสบความส าเร็จได้ด้วยการร่วมมือจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ในการด าเนินงานภายใต้การบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารได้
ร่วมมือกันในส่วนของการจัดท าโครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่ มอบหมายงานให้สอดคล้องกับความถนัดของบุคลากร 
และด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA เพ่ือพัฒนาแผนงานที่วางไว้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด มีการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
 
๒. ผลการพัฒนา 
   โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม มีก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา มีการด าเนินการที่ได้มาซึ่งเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีความต้องการที่จะ
พัฒนาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยได้ท าการวิเคราะห์โครงการในแผนงานให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของสพฐ ยุทธศาสตร์ของต้นสังกัด สพม.
๘ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐาน สมศ. ทั้งนี้ได้มีการร่วมกันประชุมและก าหนดยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนให้มีครอบคลุมและมีความสอดคล้องกับยุทธ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และ
บริหารจัดการ ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ และพอเพียง มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง จนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน มีระบบนิเทศภายในเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
ตลอดจนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนได้บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร 
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ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน บริเวณภายในโรงเรียน และบริเวณ
รอบ ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้สถานที่ในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน มีการจัดการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดตาม
ประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.1  การมี
เป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
***สรุปร้อยละ 
95 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 

    สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีการก าหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ และจากผลการประเมินตนเองของครูทุกคน พบว่า 
ร้อยละ 95 มีการปฏิบัติได้สอดคล้องกับการบริหารและการจัดการตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งผลการประเมินในประเด็นนี้อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม ผลการประเมินตนเองดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 

-แผนพัฒนา
สถานศึกษา 
-แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
-มีแผนปฏิบัติการ
โครงการที่ชัดเจน 
-จัดท าโครงการตามที่
เขียนแผนไว้ 
-มีการสรุปโครงการ/
กิจกรรมตามแผนงาน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.๒. มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
***สรุปร้อยละ 
95 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 

มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานศึ กษาที่ ชั ด เ จน  โ ดย ใช้ ก า รบริ ห า รด้ ว ย
กระบวนการ PDCA ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการท างานอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ จน
โรงเรียนได้รับรางวัล (OBEC AWARDS) และจากผล
การประเมินตนเองของครูแต่ละคนในประเด็นนี้ พบว่า 
ครูร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป โดยมีผลการ
ด าเนินการ แผนคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย  โดยโรงเรียนมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง ประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียน อย่างน้อยเดือนละ 3 
ครั้ง ประชุมครูและบุคลากร อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 
 
 

1. โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย 
2. โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก  รางวัล
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ปี
การศึกษา 2562 
3. รายงานการประเมินตนเองของครู 
ปีการศึกษา 2562 
๔. รายงานการประชุมครู 
๕. บันทึกการประชุมฝ่ายบริหาร 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
2.3 ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

   ผลการประเมินตนเองของครูทุกท่านด้านการบริหารจัดการ
ทางด้านวิชาการ พบว่า ร้อยละ 94.70 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
โดยใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีกระบวนการวางแผน 
และตรวจสอบ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา แต่ละกลุ่มสาระมีการด าเนินการโครงการที่สะท้อนถึง
การพัฒนาผู้เรียนที่มีความหลากหลาย โครงการมีผลส าเร็จตาม
โครงการที่ก าหนดไว้ เช่น กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ การแนะแนว
สัญจร การได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562 

พิจารณาจากข้อมูลใน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน/
ร่องรอยหลักฐานตามตัวชี้วัด 
- โครงการติว o-net  
- กิจกรรมเปิดโลก 
มหาวิทยาลัยสัญจร  
– ส่งเสริมและน า นักเรียนเข้า
ร่วมการ แข่งขันกับหน่วยงาน 
ภายนอก  
- หลักสูตรแกนกลาง ฯ 



39 
 

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
 
***สรุป
นักเรียนร้อยละ 
94.70 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 
  

๒๕๕๑ (ฉบับ ปรับปรุง 
๒๕๖๑)  
- หลักสูตรท้องถิ่นอาชีพ โดย
บูรณาการไผ่   
- การวิเคราะห์ หลักสูตร  
- โครงการสอน  
- แผนจัดการเรียนรู้  
- หลักสูตรของกลุ่ม สาระฯ  
- ภาพกิจกรรมการ เรียนการ
สอน  
- แฟ้มผลงานนักเรียน   
- รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
- รายงานโครงการฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
2.4 พัฒนาครู
และบุคลากรให้
มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
***สรุป 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป  
ร้อยละ 92.07  
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 
  

โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่
สถานศึกษาก าหนด ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ โดยการจัดอบรมภายในโรงเรียน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของครูและ
นักเรียนเป็นประจ าทุกปี รวมถึงเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรครูให้เข้ารับการ
ประเมินวิทยฐานะ ช านาญการ และช านาญการพิเศษ นอกจากนี้ ยัง
สนับสนุนบุคลากรครูให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอีกด้วย รายละเอียดดังนี้ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนา
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 89.82 สังเกตจาก 1. แบบสรุปการพัฒนาตนเองของ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ พบว่าการเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าปีละ 12 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 100 2. รายงาน
ผลการด าเนินโครงการศึกษาดูงาน งานพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 
2562 ซึ่งศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดจันทบุรี  

พิจารณาจากข้อมูลใน
เครื่องมอืที่ใช้ในการ
ประเมิน/ร่องรอย
หลักฐานตามตัวชี้วัด 
- รายงานการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
ของครูและบุคลากร 
- รายงานผลการ
ด าเนินโครงการศึกษาดู
งาน งานพัฒนา
บุคลากร ปีการศึกษา 
2562 
- แบบบันทึกการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
รวมกลุ่มชุมชนทาง
วิชาชีพ (PLC)          
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ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
คิดเป็นร้อยละ 59.26 3. ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการ
จัดการด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ พบว่า 
ครรู้อยละ 100 มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป ทั้งนี้ ครูที่มีระดับคุณภาพดีเลิศขึ้น
ไป คิดเป็น ร้อยละ 84.2 
และครูอบรมในระบบออนไลน์ ร้อยละ 100 และผ่านการทดสอบในระดับดี
เลิศขึ้นไป 
   2. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสาน และครูในระดับชั้นมี
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปี
ละ 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94.33 สังเกตจาก 1. แบบบันทึกการส่งเอกสาร 
และร่องรอยหลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ของครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี คิด
เป็นร้อยละ 83 2. แบบนิเทศการสอนจ านวน 3 ครั้ง/ภาคเรียน โดยคณะครู
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการท างานร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 100 
3. แบบบันทึกการประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้นอย่างน้อย
ปีละ 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  
จากการทีโ่รงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้  
1. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ด้านบริหารวิชาการ 
 - รางวัลขนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหาร
จัดการ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
-โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2562 
- แบบนิเทศการสอน ปี
การศึกษา 2562 
- แบบบันทึกการ
ประชุมครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และ
ระดับชั้น 
-รายงานการประเมิน
ตนเองของครู ประจ าปี
การศึกษา 2562 
-เกียรติบัตรการอบรม
ออนไลน์ 
- ผลการประเมินการ
ขอเลื่อนวิทยฐานะ 
-เกียรติบัตรรางวัลครู
ดีเด่นและผู้บริหาร
ดีเด่น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.5 จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
***สรุป
นักเรียนร้อยละ 
92.14  
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 

    สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ ภายนอก
ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย สภาพภายนอกของโรงเรียนมีความสะอาด มี
อาคารเรียนและห้องน้ า ที่เพียงพอ ห้องเรียนมีความพร้อมมีการติดตั้งสื่อและ
อุปกรณ์ที่ เอื้ออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างด้านหน้าบริเวณโรงเรียน ด้านข้างบริเวณโรงเรียนโดยมีหน่วยงาน
เทศบาลต าบลตลาดเขตให้การสนับสนุน มีการติดตั้งถังน้ ายาดับเพลิง รวมทั้ง
การอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพ่ือความปลอดภัยกับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง นักเรียนได้รับความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย เด็กรุ่นใหม่มีใบขับข่ี 
จากขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน บริษัทโล้วเฮงหมง และ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร  ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดอยู่ใน
ระดับ  ยอดเยี่ยม ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ครู 
นักเรียน สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 92.14 ผลการประเมินอยู่ในระดับขึ้น
ไป ดังนี้ 
- ครูมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 8๙.79 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  91.85   
 - ผลการประเมินตนเองของครูด้านกระบวนการบริหารและการจัดการด้าน
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ พบว่า ร้อยละ 94.80 มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 

พิจารณาจากข้อมูลใน
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน/ร่องรอย
หลักฐานตามตัวชี้วัด 
-โครงการอาคาร
สถานที่ ในแผนปฏิบัติ
การการศึกษา 2562 
-แบบประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่  โรงเรียนพนม
ทวนพิทยาคมฯ ปี
การศึกษา 2562 
- รายงานการประเมิน
ตนเองของครูผู้สอนทุก
คน ประจ าปีการศึกษา 
2562 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๒.6  จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
และการจัดการ
เรียนรู้ 
***สรุป

โรงเรียนมีระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน มีโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ มีการติดตั่งระบบกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณโรงเรียน 
มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตบริการให้ฟรีกับครูและนักเรียน เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน สโมสรโรตารีท่าม่วงและโรตารีมณีกาญจน์ มอบ
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ทีวี เพ่ือใช้เป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยมี
ผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
- สรุปจ านวนห้องเรียนที่มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ มีห้องเรียนที่

- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- รายงานการ
ด าเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
- ระบบกล้องวงจรปิด 
- ข้อมูลของห้องเรียนที่
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ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
นักเรียนร้อยละ 
92.77  
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 
  

มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ จ านวน 14 ห้อง จาก 19 ห้อง คิด
เป็นร้อยละ 73.68 
- โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครูและนักเรียนได้ใช้บริการอย่าง
ทั่วถึง ร้อยละ 100  
- ครูใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ร้อยละ 100  
- นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการท างานหรือการน าเสนองาน ร้อยละ 80 
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 100 ใช้อุปกรณ์การสอนทาง
วิทยาศาสตร์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
- ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการด้านจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยครู 
พบว่า ร้อยละ 94.80 มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จากการทีโ่รงเรียนมีระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ครูทีสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประกวดทักษะของนักเรียนและ
บุคลากร ส่งผลให้ครูได้เข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดหน่วยงานและผู้
มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก และได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 
 
 

มีเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์หรือ
โทรทัศน์ 
- โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
- โครงการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 
- โครงการ ICT 
- ข้อมูลการใช้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของครูและนักเรียน 
- แบบบันทึกสื่อการ
สอน 
- ผลงานการน าเสนอ
งานหรือการท างาน
ของนักเรียนโดยใช้
เทคโนโลยี 
- กิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
- รายงานการประเมิน
ตนเองของครูผู้สอนทุก
คน ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เสริมสร้างความ

สามัคคีในองค์กรท า ให้การท างาน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังให้ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และภาคี
เครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายปฏิรูปการศึกษา มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนิน
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การศึกษาของสถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
      - 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 -เสริมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 - พัฒนาห้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้รวดเร็ว เอื้อต่อการสืบค้นของนักเรียน 
 - พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู โดยใช้สื่อนวัตกรรมในการแก้ปัญหา การจัดการเรียน
การสอน 
 - สร้างภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมสนับสนุน และระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน ใช้
กระบวนการที่หลากหลาย มีโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน เช่น หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาสร้างนวัตกรรม การสนับสนุนครูเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เพ่ือใช้บูรณาการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  รวมไปถึงการทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ตรง     
มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นอาชีพ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย น าเสนอผลงานหลายช่องทาง ใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะสม ใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ครู
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขโดยเน้นย้ าให้มีการบันทึกภาพ หรือวิดีโอการ
สอน อย่างนอ้ยคนละ 2 ครั้งต่อภาคเรียน เพ่ือนิเทศตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูใช้การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการประเมินระหว่างเรียน ตรวจสอบสมุด 
ปพ. เป็นระยะ เพ่ือเป็นการก ากับ ติดตามสารสนเทศในการประเมินผล 

2. ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการวิเคราะห์ถึงทักษะในศตวรรษท่ี 21 และการบูรณาการต่าง ๆ  ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
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มีความสุข สนุกสนานผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
เพ่ิมขึ้น ครูมีการใช้การทดสอบด้วยเว็บไซต์ kahoot และได้สร้างผลงานจนเป็น Best Practices ได้รับรางวัล 
นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และสื่อทางเทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานจากโครงงานได้โดยมีครู
ทุกคนเป็นที่ปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะ ด้วยความเมตตาและเป็นกัลยาณมิตร   

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดในผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
3.1  จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
และสามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
***สรุป 
ครรู้อยละ 
92.77  
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
 
  

ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
สร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ 
- ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
- ครูร้อยละ 100 ใช้กระบวนการ PLC มาวิเคราะห์ สร้าง
แนวทางการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอน 
- ครูร้อยละ 90 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
- นักเรียนร้อยละ 94.12 ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริง ในโครงการฝึกฝนทักษะอาชีพตามศาสตร์
พระราชา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 -- ผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ประเมินโดยครู พบว่า ร้อยละ 100 มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด้านวิชาการ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 

- โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา 
- สรุปผลการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการฝึกทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานท าตาม
ศาสตร์พระราชา 
- แบบบันทึกการส่งเอกสาร 
และร่องรอยหลักฐานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ของครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
- แบบบันทึกการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ของครู 
- แบบสรุปจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะ
อาชีพตาศาสตร์พระราชา ปี
การศึกษา 2562 
- รายงานการประเมินตนเอง
ของครูผู้สอนทุกคน ประจ าปี
การศึกษา 2562 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
3.2  ใช้สื่อ  
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 
***สรุปครู 
ร้อยละ 100 
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 
  

ครูไดใ้ช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น สื่อน าเสนอ
งาน PowerPoint, Facebook, Youtube, Google Form, 
Google Docs, Kahoot คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน โทรทัศน์และอ่ืนๆ เข้ามาช่วยในการสืบค้น
ข้อมูล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่เป็นเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
สวนไผ่ศึกษา น าพาสู่นวัตกรรม และผลการประเมินตนเองของ
ครูผู้สอนทุกคน ประจ าปีการศึกษา 2562 เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ประเมินโดยครู พบว่า ร้อยละ 100 มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ทั้งนี้ ร้อยละ 79 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
1.  โรงเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

- ข้อมูลของห้องเรียนที่มี
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือ
โทรทัศน์ 
- โครงการพัฒนา ICT 
- โครงการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกสื่อการสอน 
- กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
- ผลงานการน าเสนองาน
หรือการท างานของนักเรียน
โดยใช้เทคโนโลยี 
- Google Form 
- Google Classroom 
- E-mail 
- ระบบเทคโนโลยีของ
โรงเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพการใช้สื่อการสอนใน
ห้องเรียน 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
-รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- การประเมินตนเองของครู
แต่ละคน ประจ าปี
การศึกษา 2562 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
3.3  มีการ
บริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิง
บวก 
***สรุป 
ครูร้อยละ 
๑๐๐  
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 
  

ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยการสัมภาษณ์การ
สอบถาม การสังเกตพฤติกรรม 

- สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น 
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด 

- การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานหรือ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้บันทึกผลหลังสอน และเอกสารต่าง ๆ 
- ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง

เรียนรู้ ฯลฯ 
- จ านวนห้องเรียนที่มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหาร
จัดการ จากโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
    - รางวัล ห้องสมุดดีเด่น 
    - รางวัล ครูบรรณารักษ์ดีเด่น 2 คน 
 

1. แบบสัมภาษณ์นัก
นักเรียน 
และครูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 
2. หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักสูตร
สถานศึกษา
แผนการ
จัดการเรียนรู้
บันทึกผลหลัง
สอน และ
เอกสารต่าง ๆ 

- ผลงานของ
ผู้เรียน/ 

แฟ้มสะสมงานสื่อการ
เรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
3. ภาพบรรยากาศ   
ในการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม เช่น มีป้าย
นิเทศให้ความรู้ การจัด
มุมความรู้ การตกแต่ง
ห้องเรียนเชิง
สร้างสรรค์  
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
๓.4  
ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
***สรุป 
ร้อยละ 97.37  
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 
  

 ครทูุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นข้ึนไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 94.73 โดยการนิเทศติดตามจากการเรียนการ
สอน 3 ครั้ง /ภาคเรียน และการประเมินตนเอง จากรายงานการประเมิน
ตนเองของครูผู้สอนทุกคน มีการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือให้นักเรียนน าไปพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
ผลการประเมินโดยภาพรวม ครูร้อยละ 97.37 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

พิจารณาจาก 
- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน
ต่างๆที่ปรากฏใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
หรือ มีการประเมินผล
ตามสภาพจริง เช่น 
เกณฑ์การประเมิน 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
การสังเกต การตอบ
ค าถาม การให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนน าผลไป
พัฒนาตนเอง 
- แบบบันทึกหลัง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบนิเทศการสอน 
- วิจัยในชั้นเรียน 
 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(ต่อ) 

ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
3.5  มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง 
การจัดการ
เรียนรู้ 
***สรุป 

ครูร้อยละ 89.76  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศในชั้นเรียน เพ่ือให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ  
และการประเมินตนเองเกี่ยวกับการมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ นั้น ครูร้อย
ละ 100 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยสังเกตจาก 
1. การสอบถาม 

1. แบบสอบถามครู
เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
2. แบบบันทึกการส่ง
เอกสาร หลักฐาน และ
ร่องรอยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของครู (Log 
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ประเด็น ผลการประเมิน ร่องรอยหลักฐาน 
ครูร้อยละ 
94.88   
ได้ระดับดี  
ขึ้นไป 
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 
  

- สอบถามครูเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้บันทึกผลหลังสอน และเอกสารอื่น ๆ 
- บันทึกการแลกเปลี่ยน 
- แบบสรุปรายงานการนิเทศการสอน 

      -   เรียนรู้ทางวิชาชีพของครู (Log book) 
2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC Show and Share ซึ่งครูทุกคน
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
 

book) 
3. แบบนิเทศการสอน  
4. รายงานการ
ประเมินตนเอง ปี
การศึกษา 2562 
 

 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น 
ครมูีความรู้ ความสามารถในการเรียนจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ อีกทั้งยังมีผลงาน

ทางวิชาการเป็นแบบอย่างที่ดีได้ โดยมีผลรางวัลการันตีถึงความรู้ความสามารถในการจัดการของครูผู้สอน จาก
การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน OBEC AWARDS มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน พัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ และมีการรวมกลุ่มชุมชนทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2. โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3. โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
4. โครงการนิเทศติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครู 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม (มาตรฐานที่ 2 รวมกับมาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์คือ มาตรฐานที่ 1 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 

 
   จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตาที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดั บดีเลิศ ทั้งนี้ 
เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ในมาตรฐานที่ ๒ และมาตรฐานที่ ๓ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษามี
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการที่จะพัฒนา
โรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน า
แผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
มีระบบการนิเทศภายใน เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมสนับสนุนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้ ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะด้านการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ส่งผลให้สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สูงกว่าค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่
๑   

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียน พนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ที่ได้จาก 

การประเมิน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนร้อยละ 91.97 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ดีเลิศ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 89.29 ดีเลิศ 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๗๘ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 91.48 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๑๔ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ 86.43 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ได้ระดับ๒ขึ้นไป)              ร้อยละ    ๖๑ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ได้ระดับ๒ขึ้นไป)           ร้อยละ    ๖๑ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ได้ระดับ๒ขึ้นไป)           ร้อยละ    ๖๑ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ได้ระดับ๒ขึ้นไป)    ร้อยละ   ๖๑ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (ได้ระดับ๒.5ขึ้นไป)      ร้อยละ    ๗๖ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (ได้ระดับ๒.5ขึ้นไป)          ร้อยละ    ๘๖ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ได้ระดับ๒.5ขึ้นไป)      ร้อยละ    ๘๑ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ได้ระดับ๒.5ขึ้นไป)               ร้อยละ    ๘๑ 

เฉลี่ยร้อยละ 85.01 
87.98 
80.31 
84.77 
80.16 
86.77 
87.80 
85.42 
86.87 

ดีเลิศ 

     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 91.92 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 95.99 ยอดเยี่ยม 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ 96.40 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ที่ได้จาก 

การประเมิน 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนร้อยละ 92.71 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ยอดเยี่ยม 

     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนร้อยละ 98.42 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ผู้เรียนร้อยละ 96.44 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ๙3.61 ยอดเยี่ยม 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๙๕ 

ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕  
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรส
ถาน ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๔.๗๐ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 92.07 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๙๒.14 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๒.๗๗ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๙๗.๘๐ ยอดเยี่ยม 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 96.76 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๑๐๐ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๓.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 97.37 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 94.88 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และความตอ้งการการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    นักเรียน มีการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย มีการฝึก
ทักษะอาชีพอย่างสม่ าเสมอ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มี
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  
    มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สู งกว่าที่สถานศึกษา
ก าหนด สังเกตได้จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด และมีมารยาทที่ดี เช่น การไหว้
ทักทาย การแสดงน้ าใจช่วยเหลือ การแสดงเรื่องความ
ซื่อสัตย์ เป็นต้น 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วม พัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน บูรณาการความรู้ควบคู่กับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
สนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาผู้ เรียน ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถเพ่ือสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการ
แข่งขันต่าง ๆ พัฒนาครูด้านความรู้ รวมทั้งการเข้าสู่วิทย
ฐานะ ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและส่งผลงานเข้าประกวด
แข่งขัน สร้างขวัญและก าลังใจ มีการบริหารงานที่โปร่งใส 
คุ้มค่า ประหยัด พอเพียง ตรวจสอบได้ 
 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ควรพัฒนาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการ
สอบวัดระดับชาตินักเรียนให้มีผลที่ดีขึ้น เนื่องจากคะแนน
ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนสอบ
ระดับประเทศ จึงต้องเร่งพัฒนาให้มีผลที่ดียิ่งขึ้น และ
พัฒนาควบคู่ไปกับความสามารถในการอ่าน การเขียน รวม
ไปถึงสมรรถนะส าคัญผู้เรียนด้านการคิดและการแก้ปัญหา 
รวมไปถึงเพ่ิมพูนทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร
ให้เท่าทันในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งผลักดันให้มีการน า
ผลงานที่สร้าง นวัตกรรมต่าง ๆ ไปใช้หรือเผยแพร่ เพ่ือเป็น
แบบอย่าง หรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมต่อไป 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     - 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน 
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีผลงานทางวิชาการที่เป็น
แบบอย่าง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเน้นทักษะ
กระบวนการคิด การปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน ปรับ
วิธีการสอนแบบเดิม ๆ เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย บริหารจัดการเรียนเชิงบวก มีความเมตตาต่อ
ศิษย์ รวมไปถึงการประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพกับเพ่ือนครูทุกคน 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               - 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ลดจ านวนนักเรียนกลุ่มอ่อน เพ่ิม
นักเรียนกลุ่มกลาง โดยใช้ศักยภาพของนักเรียนกลุ่มเก่ง ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเก่งให้มีศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน 
 3. โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ และการใช้เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

4. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร
ท้องถิ่น 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. ด้านการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 
4.0  
 2. ด้านงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มเติม เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนและสภาพแวดล้อม 
 3. ด้านบุคลากรซึ่งขาดแคลนบางรายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................................................................ 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบด าเนินงานวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน   
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธ
สิทธิ์อุปถัมภ์” มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้         

 
 
              ประกาศ ณ วันที่  27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
      

 
      (นางพัชรี  จิรจีรังชัย) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ผู้เรียนร้อยละ ๘๒ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๒ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๗๒ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ ๗๒ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                             ร้อยละ    ๖๑ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           ร้อยละ    ๖๑ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                           ร้อยละ    ๖๑ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     ร้อยละ   ๖๑ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                          ร้อยละ    ๗๖ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               ร้อยละ    ๘๖ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                         ร้อยละ    ๘๑ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                  ร้อยละ    ๘๑ 

ร้อยละ ๗๑ 
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 

     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ ๘๒ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนร้อยละ ๘๒ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนร้อยละ ๘๒ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ผู้เรียนร้อยละ ๘๒ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๙๒  

ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๒  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน 
       ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๒ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๙๒ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
       อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๙๒ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
       และการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๒  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
       ในชวีิตได้ 

ร้อยละ ๘๓ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๓ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๓ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘๓ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
       การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๓ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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ประกาศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................................................................................................ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา มีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขึ้น และได้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา       
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์
อุปถัมภ์” เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ดังนี้
   
 1. นางวันทอง จันทร์วีระชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา           ประธานกรรมการ 
 2. นางพัชรี  จิรจีรังชัย ผู้อ านวยการโรงเรียน                            รองประธานกรรมการ 
 3 นายวรชัย ตันสุขขี ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง                    กรรมการ 
 4. นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์                 กรรมการ 
 5. นางสุรินทร์   ภักดิ์วิไลเกียรติ ครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม                 กรรมการและ
เลขานุการ 
  
 มีหน้าที ่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน          

 
 
              ประกาศ ณ วันที่  6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
      

 
      (นางพัชรี  จิรจีรังชัย) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
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ค าสั่งโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 

ที่ ๑๐๐ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ จึงขอ
แต่งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ พัฒนางาน และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 นางพัชรี   จิระจีรังชัย ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธาน 
 นางสุรินทร์    ภักดิ์วิไลเกียรติ ฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

นายมาโนช  คงนะ  ฝ่ายบริหารทั่วไป    กรรมการ 
 นางสาวรังสิมันตุ์  โมกขพันธุ์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
 นางวรัญยา  ปิยะพันธ์ ฝ่ายบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
 นายสาวสุกัลยา  อุบลรัตน์ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนการด าเนินงาน 
  ๒. ประสานงาน และแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบปฏิบัติ พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
1.1.3 มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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ให้มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 นางกัญญาภัทร บุญมานุช ประธาน 
 นางบุญศร ี   คงนะ  รองประธาน 
 นางสาวสุกัลยา  อุบลรัตน์ กรรมการ 
 นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนมาศ กรรมการและเลขานุการ   
 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๒ มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน 
          ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
 นางสุรินทร์   ภักดิ์วิไลเกียรติ์ ประธาน 
 นายมาโนช   คงนะ  รองประธาน 
  นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๓ มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
 นางบุญศร ี   คงนะ  ประธาน 
 นางสาวสุกัลยา  อุบลรัตน์ รองประธาน 
 นายตะวัน   แสงทอง  กรรมการ 
 นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนมาศ กรรมการและเลขานุการ   
 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
 นายนพดล   สายเทียน ประธาน 
 นางสาววิชชุลดา นรดี  รองประธาน 
 นายตะวัน   แสงทอง  กรรมการ 
 นางสาวชวิกา   ทีเจริญ  กรรมการและเลขานุการ   
 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 นางสุรินทร์  ภักดิ์วิไลเกียรติ  ประธาน 
 นายตะวัน แสงทอง   รองประธาน 
 นายนพดล  สายเทียน   กรรมการและเลขานุการ   
 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๖ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 นายสมชาย   ภุมรินทร์ ประธาน 
 นายโกมินทร์   แสงสุวรรณ รองประธาน 
 นางสาวชวิกา   ทีเจริญ  กรรมการ 
 นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนามาศ กรรมการ   
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 นายนพดล   สายเทียน กรรมการและเลขานุการ   
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 นายโกมินทร์   แสงสุวรรณ ประธาน 
 นายมานพ   ปีพุ่ม  รองประธาน 
 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีแป้น   กรรมการและเลขานุการ   
 
ประเด็นพิจารณา ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 นางสาวจรรยา   ปลื้มมาก ประธาน 
 นางวรัญยา   ปิยะพันธ์ รองประธาน 
 นางกัญญาภัทร บุญมานุช กรรมการ 
 นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนมาศ กรรมการและเลขานุการ   
  
ประเด็นพิจารณา ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 นางวรัญยา   ปิยะพันธ์ ประธาน 
 นางสาววิชชุลดา นรดี  รองประธาน 
 นางกิติยา   พันธ์ครุฑ กรรมการและเลขานุการ   
 
ประเด็นพิจารณา ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 นางวรัญยา   ปิยะพันธ์ ประธาน 
 นายมานพ   ปีพุ่ม  รองประธาน 
 นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนมาศ กรรมการ 
 นางสาวศศิธร   ปวุตินันท์ กรรมการและเลขานุการ   
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๒.๑ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา  ๒.๑ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 นายมาโนช   คงนะ  ประธาน 
 นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธุ์ รองประธาน 
 นางบุญศร ี   คงนะ  กรรมการและเลขานุการ   
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ประเด็นพิจารณา  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 นางสุรินทร์   ภักดิ์วิไลเกียรติ์ ประธาน 
 นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธุ์ รองประธาน 
 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีแป้น  กรรมการและเลขานุการ   
 
ประเด็นพิจารณา  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา 
                และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 นางสุรินทร์   ภักดิ์วิไลเกียรติ์ ประธาน 
 นางสาวจรรยา   ปลื้มมาก รองประธาน 
 นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธุ์ กรรมการ 
 นางสาวกัญญาภัทร บุญมานุช กรรมการ 
 นางวรัญยา   ปิยะพันธ์ กรรมการ 
 นายนพดล   สายเทียน กรรมการ 
 นางสาววิชชุลดา นรดี  กรรมการ 
 นางบุญศร ี   คงนะ  กรรมการ 
 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีแป้น  กรรมการและเลขานุการ   
 
ประเด็นพิจารณา ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธุ์ ประธาน 
 นางสาวชวิกา   ทีเจริญ  รองประธาน 
 นางสาวศศิธร   ปวุตินันท์ กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
 นายมาโนช   คงนะ  ประธาน 
 นายสมชาย   ภุมรินทร์ รองประธาน 
 นางบุญศร ี   คงนะ  กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 นายนพดล   สายเทียน ประธาน 
 นางสาวชวิกา   ทีเจริญ  รองประธาน 
 นายมานพ   ปีพุ่ม  กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณา ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 นางสาวจรรยา   ปลื้มมาก ประธาน 
 นายสมชาย   ภุมรินทร์ รองประธาน 
 นางสุรินทร์   ภักดิ์วิไลเกียรติ กรรมการ 
 นางสาวชวิกา   ทีเจริญ  กรรมการ 
 นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธ์ กรรมการ 
 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีแป้น  กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 นางสาวจรรยา   ปลื้มมาก ประธาน 
 นายนพดล   สายเทียน รองประธาน 
 นายโกมินทร์   แสงสุวรรณ กรรมการ 
 นางบุญศร ี   คงนะ  กรรมการ 
 นางสาวศศิธร   ปวุตินันท์ กรรมการ 
 นายตะวัน   แสงทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 นางสาววิชชุลดา นรดี  ประธาน 
 นายตะวัน   แสงทอง  รองประธาน 
 นางสาวชวิกา   ทีเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 นางกิติยา   พันธ์ครฑ ประธาน 
 นางวรัญยา   ปิยะพันธุ์ รองประธาน 
 นายตะวัน   แสงทอง  กรรมการ 
 นางกัญญาภัทร บุญมานุช กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
                           และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 นางกิติยา   พันธ์ครุฑ ประธาน 
 นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนมาศ รองประธาน 
 นายตะวัน   แสงทอง  กรรมการ 
 นางกัญญาภัทร บุญมานุช กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่ 1. จัดสร้างเครื่องมือประเมินและด าเนินการประเมินในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบพร้อม
สรุปผล 



64 
 

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ  
 

  2. ค านวณคะแนนรายตัวบ่งชี้ แล้วรวบรวมข้อมูลส่งงานประกันคุณภาพ เพ่ือรวบรวมและ
สรุปผลเป็นรายมาตรฐานต่อไป 
  3. รวบรวมเอกสาร ประสานงานกับกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานต่าง ๆ เพ่ือน าสรุปผล
ตามแนวทางที่ให้ไว้ 
  4. เข้าร่วมประชุมกับทุกมาตรฐาน เพื่อวางแผนการประเมิน 
 
3. ฝ่ายสรุปผลและจัดท ารูปเล่มเพื่อรายงาน 
 นางสุรินทร์  ภักดิ์วิไลเกียรติ คร ู   ประธานกรรมการ 
 นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนมาศ คร ู   กรรมการ 
 นางสาวสุกัลยา  อุบลรัตน์ คร ู   กรรมการ 
 นางกิติยา  พันธ์ครุฑ คร ู   กรรมการ 
 นายนพดล  สายเทียน คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 นายนันทพัทธ์  นัยชล  ครูธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการให้ข้อมูล เอกสารประกอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
  2. รวบรวมข้อมูลและผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน 
  3. สรุปและจัดท ารูปเล่ม เพื่อรายงานหัวหน้าสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
  
  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
   สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน  พ.ศ.2562 
 

 
 

(นางพัชรี  จิรจีรังชัย)  
   ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
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