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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

                                                                                                    

คํานํา 

  

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ไดใหความสำคัญในการนําผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ

ตามกฎกระทรวง วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหง จัดใหมี

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกำหนดฯ ตลอดทั้งเพื ่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั ้นโรงเรียนพนมดงรักวิทยาได

ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของทุกปการศึกษาและไดจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา โดยใชขอมูลจากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปการศึกษา 2562  

เสนอตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และผูที่เกี่ยวของ วัตถุประสงค เพื่อเปนฐานขอมูล 

สำหรับสถานศึกษานําไปจดัทำแผนปฏิบัติการ และเปนฐานขอมูลสำหรับเขตพื้นที่นําไปใชประโยชน รายงาน

หนวยงานตนสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน และเปนฐานขอมูลสำหรับใชรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)  

ตามลำดับตอไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนพนมดงรักวิทยาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ณ โอกาสนี้ท่ีมีสวนรวม ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ 

สถานศึกษาครั้งนี้ เปนไปดวยความเรียบรอยดี 

 

 
 

  

                   ลงชื่อ                                              ผูรับรองขอมูล 

  

(นายธรรมนูญ  มีเสนา)   

ผูอำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
              รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2562  ของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา  อำเภอพนมดงรัก

จังหวัดสุรินทร เปนการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพของ 

สถานศึกษา ซึ่งเปนผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ 

การประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ไดแก คุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผลการวิเคราะหจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และระบุ 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาใน 

รอบปท่ีผานมาใหตนสังกัดและสาธารณชนไดรับทราบ และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกตอไป 

             รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพนมดงรกัวิทยา  อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร  เลมนี้ 

เปนเอกสารท่ีทุกฝาย มีความเห็นและใหคํารับรองรวมกันวาไดรวมมือ รวมแรง รวมใจ เสียสละท้ังกำลังกาย 

กำลังใจ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนดำเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แกผูเรียน และหวังเปนอยางยิ่งวา  ขอสรุปจากการนําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง จะเปนสารสนเทศ 

สำคัญท่ีสถานศึกษาจะนําไปใชพัฒนาสถานศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งข้ึนตอไป 

 

 

 

 

                                  ( นายสนิท  พองนวล) 

                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                   โรงเรียนพนมดงรกัวทิยา 

                                    วันท่ี 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

สารบัญ 

 

เร่ือง หนา 
คํานํา                                                                                                                   ก 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                                                                    ข 

สารบัญ ค-ง 

บทสรุปผูบริหาร                                                                                                      จ-ฉ 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน                                                                                                

             1.  ขอมูลท่ัวไป                                                                                                              1 

             2.  ขอมูลดานการบริหาร                                                                                                     1 

             3.  ขอมูลนักเรียน 4 

             4.  ขอมูลบุคลากร 5 

             5.  การไดรับรางวัล 5 

             6.  ผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET ปการศึกษา 2562 

                 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

6 

             7.  ขอมูลดานอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูและการใช                                  7 

             8.  ขอมูลงบประมาณปการศึกษา 2562 9 

             9.  สภาพชุมชนโดยรวม 13 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

             มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 17 

             มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 32 

             มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 37 

สวนท่ี 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ  

             1. จุดเดน 40 

             2. จุดควรพัฒนา 41 

             3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 41 

             4. ความตองการการชวยเหลือ 42 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

สารบัญ (ตอ) 

 

เร่ือง หนา 
สวนท่ี 4 ภาคผนวก   

- ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Peer Review) 

- หนังสือเชิญรวมตรวจทานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

43 

44 

- เกียรติบัตรรางวัลความภาคภูมิใจ  46 

- ประกาศโรงเรียนพนมดงรักวิทยา เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

57 

- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบทายประกาศโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

เรื่อง  ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

58 

- ประกาศโรงเรียนพนมดงรักวิทยาเรื่อง การกำหนดเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

60 

- กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำป 2562  

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

61 

- คำส่ัง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 63 

- คณะทำงาน 70 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

บทสรุปผูบริหาร 

 
 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ต้ังอยูเลขท่ี 101 หมูท่ี 10 บานทานตะวัน ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก 

จังหวัดสุรินทร รหัสไปรษณีย 32140 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีนักเรียนท้ังส้ินจำนวน 971 คน มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จำนวน 55 คน มีสายบริหาร 2 คน คือ นายธรรมนูญ มีเสนา ดำรงตำแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน นางจันทรา 

สารกิจ ดำรงตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  

 จากการดำเน ินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน   พบวา        

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา มีการพัฒนาในแตละดาน ดังนี้ 

 

สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ปการศึกษา 2562 

 

ดาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 

จากผลประเมินพบวาท้ัง  3 มาตรฐานมีผลการประเมินระดับดีเลิศ ข้ึนไปซึ่งสูงกวาเกณฑเปาหมายท่ีกำหนด 

 

จุดเดนในภาพรวม 

  1. ผูเรียนมีคุณภาพระดับดีเลิศในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และไดระดับยอดเยี่ยมในดาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 2. ผูเรียนมีความรูเชิงวิชาการ มีแนวคิดทักษะกระบวนการทำงานอยางเปนระบบ ทำงานรวมกับผูอื่น

ได วัดจากผลการจัดการเรียนรูรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ (IS1-IS2) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 5 ผูเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาไทย โดยภูมิใจในความ 

เปนไทย และมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

ผูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง เขาใช Internet ในการสืบคนความรู 

และนําเสนอผลงาน นักเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูที่นักเรียนริเริ่มดวยตนเองตามความสนใจ รูจัก

คนหาความรูจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื ่อตาง ๆ รอบตัวสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูม ิใจ 

  3. โรงเรียนมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศพื้นฐานอยางครอบคลุมและเปนปจจุบันมีประสิทธิภาพ 

ตอการใชงาน จัดเก็บอยางเปนระบบบริหารตามโครงสรางการบริหาร ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน 
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มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมีระบบการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและมีการประเมินโครงการโดยใชรูปแบบ CIPP Model  

โรงเรียนมีการจัดการหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชนจัดครูผูสอนตรงตาม

สาขาวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหความตองการของนักเรียนและผูมี

สวนไดสวนเสียเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษา มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

ประเมินการใชหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และนําหลักสูตรทองถ่ินมา

จัดกระบวนการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย 

มีการรายงานผลการเรียนตอนักเรียนผูปกครองอยางรวดเร็วและเปนระบบ 

 4. มีการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีมีประสิทธิภาพผานการนิเทศภายใน 

และการเปดช้ันเรียน(Lesson study)  ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

เรียนรูและมีการบริหารจัดการหองเรียนเชิงบวก  ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนไดตรงกับสาขาวิชาท่ีจบหรือมี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 

ขอเสนอแนะ/จุดพัฒนา 
1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่ือการสอนและเทคโนโลยีเพื่อใหโรงเรียนสามารถ

จัดกิจกรรมการสอนไดดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสอนในรายวิชาท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ  ( O-NET)  และ (V-

NET)  

 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของ

นักเรียนใหอยูในเกณฑมาตรฐานระดับชาติ และมีคาเฉล่ียในแตละรายวิชาทุกวิชาสูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ 

 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตรงตามตัวช้ีวัด เนนนักเรียนเปนสำคัญ รวมถึงในกระบวนการ 

PLC ในการพัฒนาการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหหลากหลายตาม

ความสามารถของนักเรียน 

 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนมากแตจำนวนความเร็วอินเทอรเน็ตท่ีแจกจายไปยังอุปกรณ

ไอซีทีตาง ๆ มีไมเพียงพอตอความตองการ 
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สวนที่1 
 ________________________________________________________  

บทนำ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

1.ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลสถานศึกษา  

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต้ังอยูเลขท่ี 101 หมู 10 บานทานตะวัน  ตำบลจีกแดก    

อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร  รหัสไปรษณีย  32140 

โทรศัพท   044-558952-4   

โทรสาร 044-58952   

E-mail   04263.84@gmail.com     

Website    www.dongrak.ac.th 

 

1.2 เปดสอน 2 หลักสูตร คือ 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปวช.1-3 

  

 1.3 มีเขตพื้นท่ีบริการ  55  หมูบาน  ไดแก   

   1. ตำบลบักได 20 หมูบาน   

   2. ตำบลโคกกลาง  11 หมูบาน  

   3. ตำบลจีกแดก 12 หมูบาน   

   4. ตำบลตาเมียง 12 หมูบาน 
 

2. ขอมูลดานการบริหาร 

 2.1 ผูบริหาร   

  2.1.1 นายธรรมนญู  มีเสนา   วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

 2.2 รองผูอำนวยการ จำนวน  1 คน 

  2.2.1 ช่ือ  นางจันทรา  สารกิจ        วุฒิการศึกษาสูงสุด   ค.บ. ภาษาไทย   

         ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา 

2.3 ประวัติโดยยอของโรงเรียน 

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต้ังอยู  101  หมูท่ี  10  ตำบลจีกแดก   อำเภอพนมดงรัก    จังหวัด 

http://www.dongrak.ac.th/
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สุรินทร รหัสไปรษณีย  32140  เปนโรงเรียนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  เดิมช่ือ 

โรงเรียนโคกกลางวิทยา โดยไดรับอนุญาตใหจัดต้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 

พ.ศ. 2527 และเปดทำการสอนครั้งแรก ในปการศึกษา 2528 โดยขอความรวมมือ ใชอาคารอเนกประสงคของ

โรงเรียนบานจีกแดก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร      ในสมัยนั้นเปนท่ีเรียน

ช่ัวคราวเมื่อสรางอาคารเรียนหลังแรกเสร็จจึงยายมาทำการเรียนการสอน ณ ท่ีต้ังปจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2528 และเปดทำการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งแรกในปการศึกษา 2536 

การดำเนินการครั้งแรก ไดรับการจัดหาสถานท่ีโดยมติของสภาตำบลโคกกลาง โดยคณะกรรมการสภา

ตำบลซึ่งมี นายบันเทิง  สายยศ  (กำนันตำบลโคกกลางในสมัยนั้น)  ไดประสานงานรวมกับสวนราชการตาง ๆ 

ตลอดจนชาวบานรวมบริจาคจัดสรางอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โรงเรียนเปดสอน    3 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีทำเนียบผูบริหารโรงเรียนดังนี้    

พ.ศ. 2527-2528  นายพรหม  ดาศรี  รักษาการตำแหนงครูใหญ 

พ.ศ. 2528-2531  นายเลิศ  นพไธสง   ผูอำนวยการโรงเรียน 

พ.ศ. 2531-2538  นายธงชัย  นิยโมสถ  ผูอำนวยการโรงเรียน 

พ.ศ. 2538-2542  นายวุฒิ  วัฒนะ    ผูอำนวยการโรงเรียน 

พ.ศ. 2542-2545  นายเมธี  แตงจันทึก  ผูอำนวยการโรงเรียน 

พ.ศ. 2545-2551  นายจำลอง ชูเชิด   ผูอำนวยการโรงเรียน 

พ.ศ. 2551-2555  นายสมโภชน  สุขเจริญ  ผูอำนวยการโรงเรียน 

พ.ศ. 2555-2558  นายนิวัติ บุญมี   ผูอำนวยการโรงเรียน    

พ.ศ. 2558-2559  นางจันทรา  สารกิจ   รักษาการผูอำนวยการโรงเรียน 

พ.ศ. 2559-2561 วาท่ี ร.ต.อภินันท  จันทเขต  ผูอำนวยการโรงเรียน 

พ.ศ.2561-ปจจุบัน นายธรรมนูญ  มีเสนา  ผูอำนวยการโรงเรียน 

 

2.4 ปรัชญาและคำขวัญของโรงเรียน 
   

  ปรัชญาประจำโรงเรียน 

    “วิริเยน ทุกฺขมจฺ  เจติ”   

   บุคคลลวงทุกขไดดวยความเพียร 

   

  คำขวัญประจำโรงเรียน 

   “ประพฤติดี  มีวิชา   กีฬาเดน” 
   

  วิสัยทัศน 
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   “โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เนนใหความรูทางวิชาการและวิชาชีพ ภายใตปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

  เอกลักษณสถานศึกษา 

    “งานอาชีพ” 

    

  อัตลักษณนักเรียน 

   “ยิ้มไหว  ทายทัก” 
 

  อักษรยอของโรงเรียน “พ.ร.” 
  

  สีประจำโรงเรียน  เหลือง-แดง 

   สีเหลือง  หมายถึง  สงบ  เยือกเย็น  มีคุณธรรม 

   สีแดง  หมายถึง  รักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย 
  

 
 

ตราประจำโรงเรียน 

 

2.5 วัตถุประสงคเฉพาะของสถานศึกษา   

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา    เปนหนวยงานที่ใหบริการการเรียนการสอนแกผู เรียนโดยตรง มี

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย   จิตใจ  

สติปญญา  ความรู และคุณธรรม    มีจริยธรรม  และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่น ได

อยางมีความสุข และตองรับภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาตามสาระในหมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6 แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   ซึ่งวาดวยแนวการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ

การศึกษา และมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เปนสถานศึกษาที่อยู ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 และสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามอำนาจหนาที่  ของสถานศึกษาทั้ง  4  

ดาน  คือ  ดานวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไปตามกฎหมายวาดวย

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2546  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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2.6 โครงสรางการบริหาร  

 

3. ขอมูลนักเรียน  

ปจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน  ขอมูล ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน 2562 

ช้ัน ชาย หญิง รวม จำนวนหอง 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 81 85 166 5 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 106 68 193 5 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 76 73 144 4 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 30 48 103 4 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 21 65 69 3 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 30 186 95 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 1 56 14 70 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 2 54 19 73 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 3 37 21 58 3 

รวม 491 480 971 31 

ผูอํานวยการ

นายธรรมนูญ  มีเสนา

นางจันทรา  สารกิจ

รองผูอํานวยการ

กลุมบริหารงบประมาณ

นางกัญยานัฐ ระวิวรรณ

ครู

นายเรืองยศ  สารกิจ

ครู ปฏิบัติหนาที่
รองผูอํานวยการ

กลุมบริหารทั่วไป

นายเรืองยศ  สารกิจ

ครู ปฏิบัติหนาท่ี

รองผูอํานวยการ

นางจันทรา  สารกิจ

รองผูอํานวยการ

กลุมบริหารวิชาการ

นางจันทรา  สารกิจ

รองผูอํานวยการ

นางอนัญญา สุขไกร

ครู ปฏิบัติหนาท่ี
รองผูอํานวยการ

กลุมบริหารงานบุคคล

นางอนัญญา สุขไกร

ครู ปฏิบัติหนาท่ี

รองผูอํานวยการ
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4. ขอมูลบุคลากร 

ขอมูลบุคลากร  ณ  วันท่ี  30  ตุลาคม 2562 

บุคลากร 

สูงกวา

ปริญญาตร ี
ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 
ต่ำกวา 

ปริญญาตร ี
รวม รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  

1. ฝายบริหาร 1 - - 1 - - 1 1 2 

2. ครูประจำการ 3 2 20 21 - - 22 23 46 

3. ครูอัตราจาง - - - 1 - - - 1 1 

4. เจาหนาที ่ - - 1 - - - 1 - 1 

4. ลูกจางประจำ - - 1 - - - 1 - 1 

5. พนักงานราชการ - - 3 1 - - 3 1 4 

รวม 4 2 25 24 - - 28 26 55 

 

 4.1 มีครสูอนตรงตามวิชาเอก 55 คน  (100 %) 

 4.2 มีครูท่ีสอนวิชาตามความถนัด - คน   (%) 

 4.3 ช่ัวโมงสอนโดยเฉล่ียของครู คนละ 20 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 4.4 สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปท่ีผานมาบุคลากรไดรับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ 5 คร้ัง/ป 

 

4.16 การไดรับรางวัล  

เกียรติประวัติโรงเรียน 

 1. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ไดรับรางวัลโรงเรียนในฝน 

 2. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 

 3. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาพอเพียง   

 4. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบศีล 5 

 5.  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบลูกเสือ 

 6.  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนคุณภาพ ประจำอำเภอ 
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4.17 ผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET ปการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-Net ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ระดับโรงเรียน ป 2558 - 2562 โรงเรียนพนมดงรกัวิทยา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 2558 2559 2560 2561 2562 

91 ภาษาไทย 41.34 44.31 44.74 46.09 50.36 

94 คณิตศาสตร 29.18 25.02 19.14 24.96 21.15 

95 วิทยาศาสตร 32.52 33.53 29.76 34.41 28.16 

92 สังคมศึกษา 41.6 48.50 - - - 

93 ภาษาอังกฤษ 26.85 27.27 28.59 26.37 27.58 

เฉลี่ยรวม 34.29 35.73 30.55 32.96 31.81 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-Net ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ระดับโรงเรียน ป 2558 - 2562 โรงเรียนพนมดรักวิทยา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 2558 2559 2560 2561 2562 

01 ภาษาไทย 44.78 48.78 47.19 43.97 39.9 

04 คณิตศาสตร 21.03 20.57 18.48 23.20 20.74 

05 วิทยาศาสตร 31.54 31.27 26.51 27.18 25.86 

02 สังคมศึกษา 37.85 33.23 31.89 34.37 35.73 

03 ภาษาอังกฤษ 19.63 23.33 20.43 25.29 23.88 

รวมเฉลี่ย 39.96 31.43 28.90 30.80 29.22 

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย V-Net ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 3 

ระดับโรงเรียน ป 2558 - 2562 โรงเรียนพนมดรักวิทยา 

 

ช่ือวิชา 2558 2559 2560 2561 2562 

ทักษะภาษาและการส่ือสาร 32.56 28.11 39.48 36.05 35.24 

ทักษะการคิดและการแกปญหา 27.80 26.62 28.21 27.09 32.58 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 51.07 42.57 52.41 44.36 47.71 

ทักษะการจัดงานอาชีพ 34.40 35.41 39.91 37.18 43.38 

รวมเฉลี่ย 36.46 33.18 40.00 36.17 39.73 
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5. ขอมูลดานอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูและการใช 

 5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 7 หลัง ไดแก อาคารเรียน 5 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง 

อาคารฝกงาน 2 หลัง บานพักครู/ภารโรง  4 หลัง หองน้ำ 3 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง 

ที ่ แบบอาคาร ลักษณะอาคาร สรางเม่ือ พ.ศ. สภาพใชงาน 

1. อาคารเรียน 108ล/28 2 ชั้น 8 หองเรียน 2529 ดี 

2. อาคารเรียน 108ล/28 ครึ่งหลัง 2 ชั้น 3 หองเรียน 2531 ดี 

3. อาคารเรียน 108ล/30 2 ชั้น 8 หองเรียน 2532 ดี 

4. อาคารเรียน 108ล/30 2 ชั้น 8 หองเรียน 2537 ดี 

5. อาคารเรียน 318ล/55-ก 4 ชั้น 24 หองเรียน 2561 ดี 

6. อาคารเรียน อาคารเรียนก่ึงถาวร 1 ชั้น 6 หองเรียน 2541 ดี 

7. อาคารฝกงาน 102/27 ชั้นเดียว 2 ยูนิต 2530 ดี 

8. อาคารฝกงาน 102/27 ชั้นเดียว 2 ยูนิต 2535 ดี 

9. หองสวมหญิงชาย 6ท่ี/27 6 หอง  ดี 

10. หองสวมหญิงชาย 6ท่ี/27 6 หอง  ดี 

11. บานพักครู 203/27 3 หอง  ดี 

12. บานพักครู 203/27 3 หอง  ดี 

13. บานพักครู 203/27 3 หอง  ดี 

14. บานพักภารโรง บานพักภารโรง/32 2 หอง  ดี 

15. หอประชุม 100/27   ดี 

16. โรงอาหาร  2556 ดี 

17. สนามฟุตบอล ฟ3 พิเศษ  2557 ดี 

18. สนามบาสเก็ตบอล   ดี 

19. หองน้ำนักเรียนหญิง 6ท่ี/49 6 หอง 2559 ดี 

20. ลานกีฬาเอนกประสงค กรมพลศึกษา  2559 ดี 

  

 5.2 จำนวนหองเรียนท้ังหมด  33 หองเรียน แบงเปน 

  ช้ัน ม.1  จำนวน  5 หอง 

  ช้ัน ม.2  จำนวน  5 หอง 

  ช้ัน ม.3  จำนวน  4 หอง 

  ช้ัน ม.4  จำนวน  4 หอง 

  ช้ัน ม.5  จำนวน  3 หอง 

  ช้ัน ม.6  จำนวน  3 หอง 

  ปวช.1   จำนวน  3 หอง 

  ปวช.2   จำนวน  3 หอง 

  ปวช.3   จำนวน  3 หอง 
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 5.3 หองสมุด 

 มีหองสมุดขนาด  300   ตารางเมตร  มีหนังสือท้ังหมด  3000  เลม  จำแนกตามหมวดหมูระบบ

ทศนิยมของ D.C.  

 5.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน จำนวน  80  เครื่อง มีการติดต้ังอินเตอรเน็ต เพื่อ

การคนควาของนักเรียน มีจำนวน  80  เครื่อง  เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ การเงิน  บริหารวิชาการ  บริหาร

งบประมาณ บริหารงานบุคคล บรหิารท่ัวไป จำนวน  10  เครื่อง 
 

 5.5 แหลงเรียนรูในโรงเรียน ไดแก 

  1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  1 หอง 

  2. หองปฏิบัติการอุตสาหกรรม 

  3. หองปฏิบัติการคหกรรม 

  4. หองปฏิบัติการทางภาษา 

  5. สวนยางพารา 

  6. หองสืบคน USO 

  7. บอเล้ียงปลา 

  8. หองพยาบาล 

  9. สหกรณโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

  10. หองสมุดโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

  11. หองดนตรี โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

  12. หองปฏิบัติการฟสิกส 

  13. หองปฏิบัติการเคมี 

  14. มุมปายนิเทศภาษาอาเซียน 

  15. หองอาเซียนศึกษา 

  16. สนามเซปกตะกรอ 

  17. สนามเปตอง 

  18. สนามฟุตบอล 

  19. สนามบาสเกตบอล 

  20. สนามวอลเลยบอล 

  21. หองปฏิบัติการกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและคณิตศาสตร 

  22. หองปฏิบัติการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม 
   

 5.6 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

  1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก 

  2. องคการบริหารสวนตำบลจีกแดก 
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  3. ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณบานจีกแดก 

  4. ปราสาทตาเมือนธม 

  5. ปราสาทตาควาย 

  6. ปราสาทตาเมือนโตด 

  7. วัดศรีสวาย 

  8. วัดปาสันติสามัคคีธรรม 

  9. วัดสายกุหลาบ 

6.  ขอมูลงบประมาณปการศึกษา 2562 

    รายละเอียด งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม 

กรอบงบประมาณท่ีไดรับ เงินอุดหนุนรายหัวในแผนปฏบิัติการประจำปงบประมาณ 2562  จำนวน 

6,396,336.84 บาท 
 

1) งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน       จำนวนเงิน    5,072,104.64  บาท 

 1. นักเรียนภาคเรียนท่ี   2/2561  

  ม.ตน  527 คน     คนละ 1,750 บาท     เปนเงิน  922,250  บาท 

  ม.ปลาย 261 คน   คนละ 1,900 บาท   เปนเงิน  495,900  บาท 

  ปวช. 238 คน    คนละ 1,900 บาท     เปนเงิน  452,200  บาท  

 2. นักเรียนภาคเรียนท่ี   1/2562  

  ม.1 200 คน   คนละ 1,750 บาท เปนเงิน  350,000   บาท 

  ม.2-3 331 คน   คนละ 1,750 บาท     เปนเงิน  624,750   บาท 

  ม.4 120 คน   คนละ 1,900 บาท  เปนเงิน  228,000   บาท 

  ม.5-6  173 คน    คนละ 1,900 บาท เปนเงิน  328,700   บาท 

  ปวช.1 120 คน   คนละ 1,900 บาท เปนเงิน  228,000   บาท 

  ปวช. 2-3 165 คน   คนละ 1,900 บาท เปนเงิน  313,500   บาท 

 3. เงินอุดหนุนรายหัวยกยอดมาปงบประมาณ 2561   เปนเงิน  1,128,804.64 บาท     

 4. ประมาณการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว 

 - งบพัฒนาวิชาการ   จัดสรร 70 % คิดเปนเงิน       3,550,473.25 บาท 

 - งบพัฒนาบริหารท่ัวไปและสำรองจาย จัดสรร 30  % คิดเปนเงิน       1,521,631.39 บาท 

 รวม 100 %                5,072,104.64 บาท 
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2) เงินเรียนฟรี  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   จำนวน   1,324,232.20 บาท 

 1. นักเรียนภาคเรียนท่ี   2/2561  

  ม.ตน  527 คน    คนละ 440 บาท     เปนเงิน  231,880  บาท 

  ม.ปลาย 621 คน   คนละ 475 บาท   เปนเงิน  294,975  บาท 

  ปวช. 238 คน    คนละ 475 บาท      เปนเงิน  113,050   บาท   

 2. นักเรียนภาคเรียนท่ี   1/2562  

  ม.1 200 คน   คนละ 440 บาท  เปนเงิน  88,000   บาท 

  ม.2-3 357 คน   คนละ 440 บาท     เปนเงิน  157,080  บาท 

  ม.4 120 คน   คนละ 475 บาท   เปนเงิน  57,000   บาท  

  ม.5-6 173 คน    คนละ 475 บาท  เปนเงิน  82,175   บาท 

  ปวช.1 120 คน   คนละ 475 บาท  เปนเงิน  57,000   บาท 

  ปวช. 2-3 คน 165   คนละ 475 บาท   เปนเงิน  78,375   บาท 

 3. เงินเรียนฟรี 15 ป (กิจกรรม) ยอดยกมาปงบประมาณ 2561 จำนวน  335,697.20 บาท 

เงินเรียนฟรี 15 ป (กิจกรรม) ในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2562 จำนวน 1,324,232.20 บาท 

 

3) เงินเรียนฟรี คาหนังสือเรียน 

 รอจัดสรรและโรงเรียนเปนคนดำเนินการจัดซื้อ 

 

4) เงินเรียนฟรี คาอปุกรณการเรียน 

 
ที่ ระดับช้ัน รายหัว/คน จำนวนเงิน หมายเหตุ 

 

1 

2 

3 

2/2561 

ม.ตน  527 คน 

ม.ปลาย 261 คน 

ปวช. 238 คน 

 

210 บาทตอภาคเรียน 

230 บาทตอปภาคเรียน 

230 บาทตอปภาคเรียน 

 

110,670 

60,030 

54,740 

 

รวมทั้งสิ้น 225,440  

 

4 

5 

6 

1/2562 

ม.ตน  557 คน 

ม.ปลาย 293 คน 

ปวช. 285 คน 

 

210 บาทตอภาคเรียน 

230 บาทตอปภาคเรียน 

230 บาทตอปภาคเรียน 

 

116,970 

67,390 

65,550 

 

รวมทั้งสิ้น 249,910  

รวมคาอุปกรณการเรียนปงบประมาณ 2562 475,350  
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5) เงินเรียนฟรี คาเคร่ืองแบบนักเรียน (ยอดนักเรียน 10 พฤศจิกายน 62) 

ที่ ระดับช้ัน รายหัว/คน จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 

2 

3 

ม.ตน  557 คน 

ม.ปลาย 293 คน 

ปวช. 285 คน 

450 บาทตอป 

500 บาทตอป 

500 บาทตอป 

250,650 

146,500 

142,500 

 

รวมทั้งสิ้น 539,650  

 

6) เงินรายไดสถานศึกษาและเงินระดมทรัพยากร 

 -ใชสำหรับพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ 
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7. สภาพชุมชนโดยรวม 

 7.1 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนชนบท อยูหางไกลรอบบริเวณโรงเรียน มีประชากร

ประมาณ 7,734 คน อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม เนื่องจากยังคงเปนสังคมเกษตรกรรมและพื้นสวน

ใหญเหมาะแกการเพาะปลูกโดยเฉพาะ ขาว มันสำปะหลัง และยางพารา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่รูจักโดยทั่วไปคือ บุญบั้งไฟ ลอยกระทง แหเทียนเขาพรรษา แซนโฎนตา ผูปกครอง

สวนใหญจบการศึกษาระดับภาคบังคับ รายไดโดยเฉล่ียต่ำ ประมาณ 35,000 บาท/ครอบครัว/ป ฐานะยากจน 

ประชากรในวัยทำงานจะยายถ่ินฐานไปทำงานรับจางตางจังหวัด นักเรียนบางสวนผูปกครองหยารางและตางมี

ครอบครัวใหม จึงปลอยบุตรใหอาศัยอยูกับปู ยา ตา ยาย ญาติ หรืออยูตามลำพัง ขาดผูดูแลทำใหมีผลกระทบ

และเส่ียงตอการออกกลางคัน  

 7.2 โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียนนักเรียนสวนใหญเปนเด็กท่ีมีศักยภาพแตโรงเรียนไดรับการ

สนับสนุนดานบุคลากรและทรัพยากรท่ีจำกัด  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2553  
(โรงเรียนที่รับการประเมินในปงบประมาณ 2554-2555) 

มาตรฐาน/ 

กลุมตัวบงช้ี 
ตัวบงช้ี 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษา 

กลุมตัวบงช้ี

พื้นฐาน 

1.  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10 9.75 ดีมาก 

2.  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10 9.27 ดีมาก 

3.  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง 10 9.50 ดีมาก 

4.  ผูเรียนคิดเปน ทำเปน 10 8.35 ดี 

5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20 9.54 พอใช 

กลุมตัวบงช้ี      

อัตลักษณ 

9.  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน 

พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5 5.00 ดีมาก 

10.  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
5 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ี

มาตรการสงเสริม 

11.  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริม

บทบาทของสถานศึกษา 
5 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  การบริหารจัดการศึกษา 

กลุมตัวบงช้ี

พื้นฐาน 

7.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
5 4.80 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ี

มาตรการสงเสริม 

12.  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ี

สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

กลุมตัวบงช้ี

พื้นฐาน 

 

6.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ 

10 9.00 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 4  การประกันคุณภาพภายใน 

กลุมตัวบงช้ี

พื้นฐาน 

8.  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและตนสังกัด 
5 4.15 ดี 

คะแนนรวม/ผลการประเมิน 100 84.36 ดี 

 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       รับรอง   ไมรับรอง 

ขอเสนอแนะ 

ดานคุณภาพผูเรียน 

ควรไดรับการพัฒนาในดานทักษะการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรค ในทุกกลุมสาระใหมี

เปาหมายในการศึกษา  ในการดำรงชีวิต  และพัฒนาดานความซื่อสัตยสุจริต  ความรับผิดชอบ  ความประหยัด  

โดยครูเปนผูจัดกิจกรรมตาง ๆ  เหลานี้ 

ดานครู 

ควรพัฒนาในดานเทคนิคการสอนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  นักเรียนสวนมากมาจาก

ครอบครัวที่มีการสงเสริมการสนับสนุนและเอาใจใสผูเรียนนอย    ควรสงเสริมเพิ่มกิจกรรมคิดวิเคราะห      

คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรคและความซื่อสัตยสุจริต  ความรับผิดชอบ   ความประหยัด  รวมถึงปลูกฝงให

ผูเรียนมีเปาหมายในการศึกษาและเปาหมายชีวิต  

ดานผูบริหาร 

ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะดานดนตรี  ใหผูเรียนไดแสดงความสามารถอยางเต็ม

ศักยภาพ  เชน  จัดใหมีวงดนตรีสากลประจำโรงเรียนและใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง 

ดานคุณภาพผูเรียน 

จุดเดน/โอกาสท่ีทำใหมีคุณภาพ 

ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการเรียนรูมีความสามารถในการใช

คอมพิวเตอรพื้นฐานทุกคน 

จุดท่ีควรพัฒนา/อุปสรรคท่ีทำใหไมมีคุณภาพ 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติอยูในระดับควรปรับปรุง  ตองพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนใหสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษา 

ซอมเสริมความรูใหผูเรียนในดานที่ไมผานเกณฑ  ทำโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เชน เรียนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์  สนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  ใช

เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล  พัฒนาเทคนิคการสอนของคร ู

ดานจัดการเรียนการสอน 

จุดเดน/โอกาสท่ีทำใหมีคุณภาพ 

ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนใน

การสอนและพัฒนาผูเรียน  ครูมีวุฒิภาวะทางการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป  ครูสอนตรงตาม
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วิชาเอก-โท หรือตรงตามความถนัด  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

จุดท่ีควรพัฒนา/อุปสรรคท่ีทำใหไมมีคุณภาพ 

ครูไมครบตามเกณฑ  ควรพัฒนาเทคนิคการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  

คิดสังเคราะห  คิดแกปญหา  คิดสรางสรรค ฯลฯ  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สรรหาและแตงต้ังครูใหครบตามเกณฑ 1 หองเรียนตอคร ู2 คน พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ท่ีเนนใหผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดและใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 

จุดเดน/โอกาสท่ีทำใหมีคุณภาพ 

ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผูบริหารมีความคิดริเริ่ม มี

วิสัยทัศนเปนผูนำทางวิชาการ 

 จุดท่ีควรพัฒนา/อุปสรรคท่ีทำใหไมมีคุณภาพ 

 งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ ควรพัฒนาและจัดระบบนิเทศ ควบคุมกำกับติดตามผล

การปฏิบัติงานตามแผน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรจัดสรรงบประมาณพิเศษตามความตองการในการพัฒนาของสถานศึกษาตามความเหมาะสม  

โรงเรียนตองพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับติดตามผลการปฏิบัติงามตามแผนงานใหเปนระบบ

และตรวจสอบได 

ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 

จุดเดน/โอกาสท่ีทำใหมีคุณภาพ 

สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางชุมชน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐ

และเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน เปนแหลงวิทยากรในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน  มี

การแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน มีการพัฒนาองคการนักเรียนเครือขายผูปกครองและองคการชุมชนใหมีสวนรวม

ในการพัฒนาสถานศึกษาและชวยเหลือสถานศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา/อุปสรรคท่ีทำใหไมมีคุณภาพ 

ชุมชนมีการเขามามีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษาเปนบางสวน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรหาวิธีการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษาดวยวิธีการอยาง

หลากหลายเพื่อใหทราบความตองการของชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จุดเดน/โอกาสท่ีทำใหมีคุณภาพ 

ชุมชนสวนใหญมีอาชีพหลักเปนเกษตรกรหรือรับจางท่ัวไป  และมีวิถีชีวิตประจำวันในเรื่องการใชจาย

หรือเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงเปนแบบอยางใหผูเรียน 
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จุดท่ีควรพัฒนา/อุปสรรคท่ีทำใหไมมีคุณภาพ 

ส่ือเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนส่ิงจูงใจใหผูเรียนอยากไดอยากใช ทำใหเปนปญหาใหผูปกครองตองหา

รายไดมากข้ึนในการนำมาใชจายในการซื้อของตาง ๆ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรปลูกฝงคานิยมในการบริโภคส่ิงของตาง ๆ ใหแกผูเรียนใหมีความเขาใจท่ีถูกตองไมเลียนแบบผูอื่น

หรือตามแฟช่ันสมัยใหมเกินไป  บูรณาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
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สวนที่  2 
 ________________________________________________________  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

1. มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน 

ผลการประเมินตามมาตรฐาน

การศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 88.85 5 

1)   ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  85.99 5 

2)   ความสามารถในการคิดวิเคราะห   คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 

91.86 5 

3)   ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 92.00 5 

4)   ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 95.98 5 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คาเฉล่ีย 8 กลุม

สาระ 

5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

 

88.88 

 

59.24 

 

5 

 

5 

6)   มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 93.20 5 

1.2 คุณลักษะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 96.65 5 

1)   การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 96.80 5 

2)   ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 96.29 5 

3)   การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 96.20 5 

4)   สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 97.32 5 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1   

อยูในระดับคุณภาพ 5    แปลความหมาย  ยอดเยี่ยม  
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

ประเด็นพิจารณา 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ จำนวน

นักเรียน

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

คิดเปน

รอยละ 

ระดับ

คุณภาพ 5 4 3 2 1 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  90.51 5 

1. ความสามารถในการอาน เขียน การ

ส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ

ของแตละระดับช้ัน 

971 212 306 317 75 

 

61 

 

835 85.99 4 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

และคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 

971 536 186 0 1 63 722 91.86 5 

3. มีความสามารถในการสราง

นวัตกรรม 
971 592 219 83 53 24 894 92.00 5 

4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
971 325 362 245 1 38 932 95.80 5 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา คาเฉล่ีย 8 กลุม

สาระ 

5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

971 

 

 

 

292 

187 

 

 

 

9 

295 

 

 

 

39 

381 

 

 

 

125 

75 

 

 

 

113 

33 

 

 

 

6 

863 

 

 

 

173 

88.88 

 

 

 

59.24 

5 

 

 

 

5 

6. ความพรอมในการศึกษาตอ การ

ฝกงานหรือการทำงาน 
971 431 282 192 53 13 905 93.20 5 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

ผูเรียน 
 96.65 5 

1.การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

971 797 98 45 19 12 945 96.80 5 

2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน

ไทย 
971 269 510 156 20 16 935 96.29 5 

3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 
971 786 136 13 0 36 935 96.2 5 

4. สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิต

สังคม 
971 748 154 43 17 9 945 97.32 5 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1   ระดับคุณภาพ    5    แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

จำแนกผูเรียนรายประเด็น 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 1.ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 รวม 

ม.1 45 59 40 13 9 166 

ม.2 40 63 67 13 10 193 

ม.3 35 46 42 10 11 144 

ม.4 29 35 25 10 4 103 

ม.5 21 18 16 9 5 69 

ม.6 10 25 46 4 10 95 

ปวช.1 10 20 30 5 5 70 

ปวช.2 13 25 25 6 4 73 

ปวช.3 9 15 26 5 3 58 

รวม 212 306 317 75 61 971 

รอยละ 21.83 31.51 32.66 7.72 6.28 21.83 
 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แกปญหา  

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 รวม 

ม.1 140 16 0 1 9 166 

ม.2 105 72 0 0 19 193 

ม.3 82 66 0 0 17 144 

ม.4 79 23 0 0 3 103 

ม.5 56 9 0 0 10 69 

ม.6 74 20 0 0 5 95 

ปวช.1 0 0 0 0 0 70 

ปวช.2 0 0 0 0 0 73 

ปวช.3 0 0 0 0 0 58 

รวม 536 186 0 1 63 971 

รอยละ 536 186 0 1 63 100 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 รวม 

ม.1 80 60 6 12 8 166 

ม.2 93 50 40 10 0 193 

ม.3 82 40 4 6 2 144 

ม.4 70 18 4 6 5 103 

ม.5 40 12 7 9 1 69 

ม.6 70 10 6 5 4 95 

ปวช.1 50 14 5 1 0 70 

ปวช.2 52 10 3 4 4 73 

ปวช.3 245 5 8 0 0 58 

รวม 582 219 83  53 24  971 

รอยละ 60.90 22.55 8.55 5.46  2.47 100 

 

4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 รวม 

ม.1 36 87 34  0 9 166 

ม.2 34 112 37  0 10 193 

ม.3 64 14 54  0 12 144 

ม.4 48 40 14  0 1 103 

ม.5 53 14 1  0 1 69 

ม.6 57 34 3  0 1 95 

ปวช.1 16 5 44 1 4 70 

ปวช.2 1 19 53  0 0 73 

ปวช.3 16 37 5  0 0  58 

รวม 325 362 245 1 38 971 

รอยละ 33.47 37.28 25.23 0.10 3.91 100 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน8 สาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 รวม 

ม.1 33 52 71 7 3 166 

ม.2 22 50 76 32 13 193 

ม.3 20 39 61 18 6 144 

ม.4 16 28 52 7 0 103 

ม.5 21 29 18 1 0 69 

ม.6 23 32 36 3 1 95 

ปวช.1 9 15 33 4 9 70 

ปวช.2 12 31 27 3 0 73 

ปวช.3 31 19 7 0 1 58 

รวม 187 295 381 75 33 971 

รอยละ 19.26 30.38 39.24 7.72 3.40 100 

 

5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET,V-NET)  

        ระดับคุณภาพ 

ระดับช้ัน 5 4 3 2 1 รวม 

ม.3 2 10 74 53 3 142 

ม.6 0 7 33 53 1 94 

ปวช.3 7 22 18 7 2 56 

รวม 9 39 125 113 6 292 

รอยละ 3.08 13.36 42.81 38.70 2.05 100 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

6. ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทำงาน  

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 รวม 

ม.1 72 63 25 6 0 166 

ม.2 78 72 31 12 0 193 

ม.3 55 52 26 3 8 144 

ม.4 46 24 29 4 0 103 

ม.5 48 7 12 2 0 69 

ม.6 43 19 24 6 3 95 

ปวช.1 32 15 13 10 0 70 

ปวช.2 34 16 18 5 0 73 

ปวช.3 23 14 14 5 2 58 

รวม 431 282 192 53 13  971 

รอยละ 44.39 29.04 19.77 5.46 1.34 100 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1.การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม  

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 รวม 

ม.1 150 12 2 1 1 166 

ม.2 166 15 10 1 1 193 

ม.3 129 9 2 2 2 144 

ม.4 87 9 6 1 0 103 

ม.5 48 11 8 2 0 69 

ม.6 72 12 7 3 1 95 

ปวช.1 57 5 23 3 3 70 

ปวช.2 53 10 5 3 2 73 

ปวช.3 35 15 3 3 2 58 

รวม 797 98 45 19 13 971 

รอยละ 82.08 10.09 4.63 1.96 1.24 100 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 รวม 

ม.1 45 97 22 2 0 166 

ม.2 56 107 25 3 2 193 

ม.3 26 87 23 4 4 144 

ม.4 32 55 11 2 3 103 

ม.5 30 22 13 2 2 69 

ม.6 27 54 13 1 0 95 

ปวช.1 12 35 19 2 2 70 

ปวช.2 19 32 17 2 3 73 

ปวช.3 22 21 13 2 0 58 

รวม 269 510 156 20 16 971 

รอยละ 56.74 29.63 13.75 0 0 100 

 

3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 รวม 

ม.1 130 29 1 0 6 166 

ม.2 126 56 2 0 9 193 

ม.3 127 9 3 0 5 144 

ม.4 88 9 3 0 3 103 

ม.5 57 4 0 0 8 69 

ม.6 83 7 0 0 5 95 

ปวช.1 58 10 2 0 0 70 

ปวช.2 64 7 2 0 0 73 

ปวช.3 53 5 0 0 0 58 

รวม 786 136 13 0 36 971 

รอยละ 81 14 1.3 0 3.7 100 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

4. สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 รวม 

ม.1 120 35 5 3 3 166 

ม.2 151 29 8 2 3 193 

ม.3 115 15 11 1 2 144 

ม.4 72 26 3 1 1 103 

ม.5 56 10 1 2 0 69 

ม.6 78 12 3 2 0 95 

ปวช.1 54 9 4 3 0 70 

ปวช.2 58 11 2 2 0 73 

ปวช.3 44 7 6 1 0 58 

รวม 441 352 144 0 43 971 

รอยละ 77 15.86 4.43 1.75 1 100 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

           สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตาม 

ศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี 

เหมาะสมกับผูเร ียน โดยมีการจัดการเรียนรูทั ้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active 

Learning) แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปญหาเปนฐาน และเนนเรื่องการ 

อานออก เขียนไดของผูเรียนเปนเรื่องสำคัญที่สุด โดยมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออกและเขียนได พัฒนา 

ครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการ 

เร ียนการสอน มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ไดแก หองสมุด หอง USO  หองสมุด นอกจากนี้ 

สถานศึกษาไดมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการ

พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน โดยการจัดคายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน 

จัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตร เนนใหผูเรียนมีวินัย ซื่อสัตย 

รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การดูแลสุขภาวะจิต นําภูมิปญญา

ทองถิ่นมารวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษา จัดกิจกรรมสถานศึกษา “โรงเรียนปลอด

บุหรี่”ใหความรูเรื่องพิษภัยจากสารเสพติด สงเสริมการออกกำลังกาย และเพิ่มเวลาเรียนรูเรื่องอาชีพ เชน 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  กิจกรรมพัฒนาและทดสอบทักษะฝมือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3  

การฝกงานของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 3 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

 

    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

         1) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

มีกระบวนการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการ

อาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ โดยครูผูสอนไดดำเนินการคัดกรองดานการอาน การเขียน การ

คิดคํานวณของผูเรียน มาวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมที ่หลากหลายใชเทคนิคการสอนตาง ๆ และ

เหมาะสมกับนักเรียนในแตละกลุม เชน การสอนโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนการสอนโดยใชโครงงาน (PBL) 

การสอนโดยใชกระบวนการ Active Learning การสอนแบบ 5E การสอนบูรณาการ STEM ศึกษา เปนตน 

เพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนท่ีเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผูเรียนในแตละดาน จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญใหนักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ คานิยม และบุคลิกภาพสวนบุคคลเพื่อเผชิญกับอนาคตดวยภาพในทางบวก 

(optimism) ที ่ม ีทั ้งความสำเร็จและมีความสุข มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงดวยเครื ่องมือวัดผล 

ประเมินผลที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสงเสริมความสามารถใน การอาน การเขียน การ

สื่อสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑของแตละระดับชั้น ไดแกกิจกรรมรักการอานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย กิจกรรมอานออกเขียนได กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมประกวดทักษะภาษาไทย โครงการท่ีสงเสริม

การอาน เขียน คิดคํานวณ และสื่อสารทางคณิตศาสตร เชนกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

กิจกรรมสอนเสริม กิจกรรมคายคณิตศาสตร กิจกรรมคายวิทยาศาสตร กิจกรรมคายภาษาตางประเทศ 

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน กิจกรรมวันคริสมาสตกิจกรรมตอบปญหาประชาธิปไตย กิจกรรมยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์และสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ เปนตน 

         2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหา มีกระบวนการพัฒนาตามจุดเนนของหลักสูตรและจุดเนนของโรงเรียน โดยการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการศึกษาขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรูมีการออกแบบ

การจัดการเรียนที่สงเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน และการเรียนที่เนนการลงมือปฏิบัติแบบบูรณา

การ การใชส่ือ ICT เปนฐานในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางหลากหลาย นักเรียน

เรียนรูผานกระบวนการสืบคน แสวงหาความรูดวยตนเอง ครูผูสอนวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมโดยใช

เทคนิคการสอนตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนที่เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผูเรียนในแตละดาน วัด

ประเมินผลตามสภาพจริงดวยเครื่องมือวัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 

เชน กิจกรรมสงเสริมทักษะทางวิชาการของกลุมสาระการเรียนรูท้ัง8 กลุมสาระฯ กิจกรรมเตรียมความพรอม

การแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการ กิจกรรมสงเสริมการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรม

แขงขันทักษะสิ่งประดิษฐ กิจกรรมบูรณาการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมคายวิทยาศาสตร /

คณิตศาสตร/ภาษาตางประเทศ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1และมัธยมศึกษาปที่ 4 

กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ(พนมดงรักนิทรรศ)กิจกรรมการผลิตส่ือ กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมนักเรียน

เขารวมแขงขันทักษะดานคอมพิวเตอรและหุนยนตกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร กิจกรรมสอนเสริมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ และกิจกรรมสาธารณประโยชน เปนตน 
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         3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โรงเรียนพนมดงรักวิทยามีกระบวนการพัฒนาโดยมี

นโยบายที่สนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับ

ความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน เชน การสอนโดยใชโครงงาน (PBL)การสอนโดยใชกระบวนการ 

Active Learning การสอนแบบ 5E การสอนบูรณาการ STEM ศึกษา การสอนโดยใชกระบวนการกลุม ทั้งนี้

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมของนักเรียน ทำใหนักเรียนเกิด

ความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวนักเรียนเองและการทำงานเปนทีม มีการพัฒนาการจนเกิด

การเชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคผลงาน ชิ้นงาน หรือโครงงาน ไดแก การ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสืบคนเพื่อสรางองคความรู 1 (IS 1) รายวิชาการทำรายงานเชิงวิชาการและ

การนําเสนอ 2 (IS 2) รายวิชาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (IS 3) รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 4) นักเรียนระดับประกาศนียบัตร  มีจุดแข็งในดาน 

งานชางเชื่อมและงานชางไม โดยการนำวัสดุที่มีในทองถิ่น  นำมาประยุกตใชใหเกิดมูลคา เพื่อสรางรายไดให

ตนเองและชุมชนกิจกรรมการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนทั้ง8 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมสงเสริม

การวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมแขงขันทักษะสิ่งประดิษฐ กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ กิจกรรม

สงเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน และกิจกรรมบูรณา

การสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตน 

         4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกระบวนการพัฒนาตามจุดเนน 

ของหลักสูตร จุดเนนของโรงเรียน และตามวิสัยทัศนของโรงเรียน ที่วา“โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เนนให

ความรูทางวิชาการและวิชาชีพ ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการจัดการเรียนรูที ่เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ มีการออกแบบการจัดการเรียนที่สงเสริมการเรียนรูและความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในรายวิชาตาง ๆ ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู และในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงเรียน ไดมีการพัฒนาทั้งทางดานสื่อ อุปกรณ และบุคคลโดยไดมีการขยายระบบสัญญาณ

อินเทอรเน็ตใหครอบคลุมพื้นท่ีของโรงเรียน เพื่อใหครูและนักเรียนเขาถึงระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด

เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู และการสืบคนความรูของนักเรียน นอกจากนี้ยังไดจัดหาคอมพิวเตอรที ่มี

ประสิทธิภาพ มาเพิ่มเติมคอมพิวเตอรเดิมที ่มีอยู  เพื ่อใหเขาถึงความตองการของนักเรียนที่ตองการใช

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูใหมากที่สุด นอกจากนี้ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเรื่องการใชสื่อ ไดมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู ใหคำแนะนำ และขอเสนอแนะการใชส่ือจากครูผูมีประสบการณไปยังครูบุคลากรทานอื่นใน

คาบ PLC เพื่อยกระดับการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน สวนการ

พัฒนานักเรียน ดานการใชเทคโนโลยี เนื่องจากนักเรียนแตละคนมีพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน 

เนื่องจากสถาพความเปนอยูและความสนใจของนักเรียน จึงไดมีการเปดหองคอมพิวเตอรใหนักเรียนไดเรียนรู 

และพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อการทำงานดานตาง ๆ ใหดีข้ึนโดยจะมีครูประจำหองคอมพิวเตอรคอย

ใหคำแนะนำ และใหความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในงานดานตาง ๆ เชน ดานออกแบบ กราฟฟก พัฒนา 

เว็บไซต หรือ สรางเกมคอมพิวเตอร เปนตน 

         5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพนมดงรักวิทยามีกระบวนการพัฒนา

โดยเนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งพัฒนาต้ังแต กระบวนการ 
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สรางและใชหลักสูตร การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ การเปดช้ันเรียน (Lesson study) มีการศึกษา 

ขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู มีการออกแบบการจัดการเรียนที่สงเสริมการ

เรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนและการเรียนที่เนนการลงมือปฏิบัติแบบบูรณาการ ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นอยางหลากหลาย ผูเรียนเรียนผานกระบวนการสืบคน แสวงหาความรูดวยตนเอง ครูผูสอน

วางแผนการสอนและจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิคการสอนตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนที่เหมาะสมกับวัยและ

ศักยภาพของผูเรียนในแตละดาน มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ท่ีสนับสนุนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เปนไป

ตามหลักสูตร จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกภาคเรียน ทุกปการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการ

วางแผนการสอนในปการศึกษาตอไปนอกจากนี้ยังจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีผลการ

ทดสอบระดับชาติของผูเรียนที่สูงขึ ้นและคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย เชน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน หรือ กิจกรรมติวเขมรายวิชาภาษาไทย รายวิชาคณิตศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร รายวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและรายวิชาภาษาอังกฤษ มีการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน

เพื่อดูพัฒนาการอยางตอเนื่องสงผลใหผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3 ปการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2561 และมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

จำนวน 2 รายวิชาไดแก ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาป

การศึกษา 2561 จำนวน 1 รายวิชา ไดแก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉล่ีย

ระดับประเทศ จำนวน 1  

รายวิชา ไดแก สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

         6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ โรงเรียนไดจัดโครงการและกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความสามารถในการทำงานอยางเปนระบบ โดยมีทักษะในการวางแผนงาน ดำเนินการ

ตรวจสอบประเมินผลและมุงดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและมีความสุข ความภูมิใจในผลสำเร็จ

ของงานที่ทำ โดยมีการจัดโครงการ กิจกรรมการเรียนรูที่มีความสอดคลอง  เชน โครงงาน IS  กิจกรรมเปด

บานพนมดงรักวิทยา (PR Open House)  โครงงานวิทยาศาสตร  การจัดการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู  

ผูเรียนมีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่นมีภาวะผูนำและ  ผูตามท่ีดี   มีความรับผิดชอบ และสามารถ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่จนบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายของทีม โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีมีความสอดคลอง  เชน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมคายพักแรมลูกเสือ กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมทัศน

ศึกษา และในสวนของผูเรียนมีความรูความสนใจและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต สามารถบอกหรือทำกิจกรรม

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจไดอยางนอย 1 อาชีพ โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนรู ที่มีความ

สอดคลอง เชน กิจกรรมแนะแนว จากการจัดกิจกรรมดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการในการ

ทำงาน  รักการทำงาน สามารถทำงานอยางเปนระบบและสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค มีภาวะของการเปน

ผูนำและผูตามสามารถทำงานเปนทีมได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต สงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการใชเวลา

วางใหเปนประโยชน อีกท้ังยังสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข 

      1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและคาน ิยมที ่ด ี ตามที ่สถานศึกษากำหนด โรงเรียนพนมดงรักว ิทยามี

กระบวนการพัฒนา ไดสอดแทรกคุณลักษณะที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนทุกรายวิชา โดยไดจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม มีความรักชาติ 

ศาสน กษัตริย มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย  

มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะกิจกรรมบูรณาการคุณลักษณะอันพึง

ประสงคกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา พระมหากษัตริย กิจกรรมสภานักเรียนสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม

โรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม(วัยใส...ตานภัยยาเสพติด) 

กิจกรรมสวดมนตประจำสัปดาห กิจกรรมหนาเสาธงตอนเชา การเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ การสวดมนต

เจริญสติ การเรียน การใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ การปฏิบัติตามขอตกลง ระเบียบขอบังคับของ

โรงเรียน การดูแลรักษาสุขภาพรางกายของตนเอง การรักษาความสะอาด การจัดกระเปา การจัดเก็บของใช 

การทำความสะอาดภาชนะ การเลนแบบมีกติกา ไปจนถึงการทักทายสวัสดี การทำความเคารพผูใหญ มีจิต

อาสา โดยใหนักเรียนไดมีสวนรวม สงเสริมใหนักเรียนทำงานเปนกลุมมีการแตงต้ังคณะทำงาน ประชุมนักเรียน 

เพ ื ่อเข ียนโครงการ และดำเน ินก ิจกรรมตามที ่วางแผนไว พรอมทั ้ งรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิ ง าน 

 2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย โรงเรียนพนมดงรักวิทยาไดสอดแทรกคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูเรียนเรื ่องความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุก

รายวิชาโดยการจัดทำหลักสูตรทองถ่ินทุกกลุมสาระ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดกิจกรรมท่ี

สงเสริมคุณลักษณะดานความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยแกนักเรียนอยางตอเนื่องเชน การแสดงความ

เคารพ การสนทนา กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เชน กิจกรรมจิตสาธารณะ  

กิจกรรมสงเสริมโรงเรียนวิถีพุทธเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย กิจกรรม

รักษาศีล 5 กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เพื่อสงเสริมสนับสนุน อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ทองถิ่นของจังหวัดสุรินทร 

 3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย โรงเรียนมีการจัดหองเรียนโดยให

นักเรียนทุกระดับชั้นทุกหอง ไดเรียนรวมกันแบบคละความสามารถดานการเรียนรู คือ ออน ปานกลาง เกง 

นอกจากนั้นนักเรียนยังมีความแตกตางและหลากหลายทั้งครอบครัว เศรษฐกิจ ศาสนา และการใชภาษา 

ทองถิ่น ดังนั้นโรงเรียนไดจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลายเพื่อใหนักเรียน ยอมรับและอยูรวมกันบน

ความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไดอยางท่ัวถึง โดยโรงเรียนไดจัดกิจกรรม 

ไดแก กิจกรรมบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมเวทีคนเกง CPS กิจกรรมคายภาษาตางประเทศ 

กิจกรรมวันคริสตมาส กิจกรรมคายคณิตศาสตร กิจกรรมคายสงเสริมความสามารถดานดนตรีไทย ดนตรีสากล 

ดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลปพื้นเมือง นาฏศิลปสรางสรรคและทัศนศิลป กิจกรรมกีฬาภายใน ซึ่งแตละกิจกรรมท่ี

จัดขึ้นทำใหนักเรียนมีความรัก สามัคคี มีน้ำใจแมมีพื้นฐานที่แตกตางกันนอกจากนั้นพบวานักเรียนไดคนพบ

ความถนัด ความสามารถของตนเอง กิจกรรมประชุมสวดมนตทุกระดับช้ัน นักเรียนไดฝกสมาธิเขาใจถึงคุณคา

ของหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนา แสดงมารยาทในการเขารวมกิจกรรมไดอยางเหมาะสม เต็มใจ ใหเกียรติ

ผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียนท่ีกลาวไววา“ยิ้มไหวทักทาย” มีทักษะการทำงานเปนกลุม ยอมรับ

ฟงเหตุผลของผูอื่น มีความเปนผูนําและผูตามท่ีดีมีวินัย 

 4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม โรงเรียนไดมีการดำเนินการเพื่อใหนักเรียนรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมี
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ความสุข เขาใจผูอื ่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื ่น โดยโรงเรียนไดจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้ กิจกรรมทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพงานโภชนาการการ กิจกรรม 

เฝาระวังการเจริญเติบโต กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา วัสดุครุภัณฑและยาเวชภัณฑ กิจกรรมฟนสะอาดเหงือก

แข็งแรง กิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมคายดนตรี/นาฏศิลปพื้นเมือง กิจกรรมคายนาฏศิลป กิจกรรมคาย

ดนตรีไทย กิจกรรมคายดนตรีสากล กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางดานศิลปะ กิจกรรมวัยใส ตานภัยเอดส

และยาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำป กิจกรรมอบรมคุณธรรม

จริยธรรม(วัยใสตานภัยยาเสพติด ) กิจกรรมคายนาฏศิลป กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 

กิจกรรมโรงเรียนธรรมะ กิจกรรมคายนาฏศิลป กิจกรรมจราจรและความปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรม

ประกันชีวิตนักเรียน กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา(ทัศนศึกษา) กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 

กิจกรรมเขาคายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน 

2. ผลการพัฒนา 

 จากการจัดกระบวนการพัฒนาท่ีหลากหลายทำใหผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนและคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงคของผูเรียน อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดังนี้  

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

    1) น ักเร ียนม ีความสามารถในการอาน เข ียนตามมาตรฐานการอานในแตละระด ับช้ัน 

ในระดับ ยอดเยี่ยม สงผลใหนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองการการแขงขันทองอานทำนองเสนาะ ระดับช้ัน  

ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจำปการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 

   2) น ักเร ียนมีความสามารถในดานการสื ่อสารท ั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม 

ตามระดับชั้น ในระดับยอดเยี่ยม สงผลใหนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศในการ การแขงขัน

สวมนตแปลภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.1-6 ระดับประเทศ รางวัลเหรียญทอง และไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

กิจกรรม การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม. 1 - ม.3 และไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

กิจกรรม การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับช้ัน ม. 1 - ม.3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงาน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจำปการศึกษา 2562  

   3) น ักเร ียนมีความสามารถในดานการคิดค ํานวณ ในระดับยอดเย ี ่ยม สงผลใหน ักเร ียน 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม. 1 - ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที ่ 69 ประจำปการศึกษา 2562 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  

คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็นแกปญหาและนาํไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ อยาง

เหมาะสม สงผลใหนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวด

โครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 งาน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจำปการศึกษา 2562 

 4) นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ทำใหไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 กิจกรรม การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 รางวัลเหรียญ

เง ินการประกวดโครงงานว ิทยาศาสตรประเภทส่ิงประด ิษฐ ม. 4 – 6 และ รางว ัลเหร ียญทอง  
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การแขงขันโครงงานคณิตศาสตรประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจำปการศึกษา 2562  

 5) นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากส่ือ 

เทคโนโลยีไดดวยตนเอง การเขารวมกิจกรรมพัฒนาทางดานเทคโนโลยี การออกแบบสิ ่งประดิษฐโดย

กระบวนการทางเทคโนโลยี การออกแบบเว็บไซตนักเรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห จำแนกแยกแยะไดวาส่ิง

ไหนดี สำคัญ จำเปน รวมท้ังรูเทาทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหนักเรียนไดรับรางวัลระดับ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่  1 กิจกรรม การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับช้ัน 

ม.4 - ม.6 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่  1 กิจกรรม การแขงขันการสราง Motion 

Infographic ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจำปการศึกษา 2562 

 6) นักเรียนมีความรู มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและการงาน

หรืองานอาชีพตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด เชน การปรากฏผลขอมูลดานการศึกษาตอที่สอดคลอง 

กับเปาหมายอาชีพท่ีผูเรียนคาดหวังหรือตองการ ผูเรียนทุกระดับช้ันมีการกำหนดเปาหมายอาชีพใหกับตนเอง 

ผูเรียนทุกระดับช้ันผานการวัดความรูและทักษะพื้นฐานท่ีจำเปนตอการประกอบอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ ผูเรียนทุกระดับชั้นไดรวมกิจกรรมบูรณาการดานความรูและทักษะพื้นฐาน ท่ีจำเปนตอการ

ประกอบอาชีพ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

    1) นักเรียนไดรับการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค คานิยมท่ีดีงาม เพือ่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  

คานิยมท่ีดีงาม มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียงมุงมั่นใน

การทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ทำใหนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด

เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.1 - ม.3  รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การประกวดเลานิทานคุณธรรม 

ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจำปการศึกษา 2562 

    2) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ทำใหนักเรียนโรงเรียนพนมดงรักวิทยาไดรับการ 

สงเสริมและพัฒนาใหมีความกตัญูกตเวทีดวยการตอบแทนบุญคุณครู รูเคารพ ต้ังใจเรียน รับผิดชอบ 

ตอหนาท่ีไดรับมอบหมาย การเขารวมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม ประเพณี

สำคัญ อันเปนการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย จนนําไปสูความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความ

เปนไทย นักเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด เลานิทานคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัล

ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจำปการศึกษา 2562 

3. จุดเดน 

    1 .  น ั ก เ ร ี ยนม ี ความรู เ ช ิ ง ว ิ ชาการ  ม ี แนวค ิ ด  ท ั กษะกระบวนการทำงานอย า ง เปน ระบบ 

ทำงานรวมกับผูอื ่นได วัดจากผลการจัดการเรียนรูรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ (IS1-IS2)ของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 5 
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   2.  น ัก เร ียนม ีค ุณธรรม จร ิยธรรมและค ุณล ั กษณะอ ันพ ึ งประสงค  ตระหน ักในค ุณค า ของ 

ภูมิปญญาไทย โดยภูมิใจในความเปนไทย และมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและมีสวนรวม 

รับผิดชอบดูแลส่ิงแวดลอมในโรงเรียนอยางชัดเจน 

  3. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง โดยโรงเรียนไดกำหนด

ระบบการพิสูจนตัวตนของนักเรียนทุกคน ในการเขาใช Internet ในการสืบคนความรูและนําเสนอผลงาน 

นักเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูที ่นักเรียนริเริ่มดวยตนเองตามความสนใจ รูจักคนหาความรูจาก

หองสมุด แหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ รอบตัว สรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

  4. นักเรียนมีทักษะ ในการอาน การเขียน การตั้งคําถาม เพื่อคนควาหาความรูเพิ ่มเติมเรียนรูเปนกลุม 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันและกลาแสดงออกผานเวทีคนเกงของโรงเรียน 

4. จุดควรพัฒนา 

    1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ

นักเรียนใหอยูในเกณฑมาตรฐานระดับชาติ และมีคาเฉล่ียในแตละรายวิชาทุกวิชาสูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ 

    2. สงเสริมความรูความสามารถในการสรางนวัตกรรมของนักเรียนอยางตอเนื ่องหลากหลายรูปแบบ 

    3. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหหลากหลายตามความตองการโดยเฉพาะนักเรียนกลุมท่ี

เรียนออน 

5.  แนวทางพฒันาในอนาคต 

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตรงตามตัวชี้วัด เนนนักเรียนเปนสำคัญ รวมถึงในกระบวนการ PlC 

ในการพัฒนาการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหหลากหลายตามความ

ตองการโดยเฉพาะนักเรียนกลุมที่เรียนออน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนใหอยูในเกณฑมาตรฐานระดับชาติ และมีคาเฉล่ียในแต

ละรายวิชาทุกวิชาสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ สงเสริมความรูความสามารถในการสรางนวัตกรรมของ

นักเรียนอยางตอเนื่องหลากหลายรูปแบบผานกินกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู  

6. ความตองการชวยเหลือ 

            การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่ือการสอนและเทคโนโลยีเพื่อใหโรงเรียนสามารถ

จัดกิจกรรมการสอนไดดียิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการสอนในรายวิชาที่มีผลการทดสอบระดับชาติ  ( O-NET)  และ 

(V-NET) การจัดสรรบุคลากรครูไดครบตามอัตรากำลังท่ียังขาด การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดจางเจาหนาท่ี

สำนักงานตาง ๆ  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ระดับที่ได ความหมาย 
5 4 3 2 1 

2.1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
     4 ดีเลิศ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการศึกษาคุณภาพของ

สถานศึกษา 
     4 ดีเลิศ 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพ

ของผูเรียนรอบดานตาม   หลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย  

     4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ 
     4 ดีเลิศ 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม

ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
     4 ดีเลิศ 

2.6 จ ัดระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการ

เรียนรู 

     4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2  ระดับคุณภาพ  4  แปลความหมาย  ดีเลิศ 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

   2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

           จากการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษา ทำใหสามารถวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา และจัดประชุมระดม  

ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกัน กำหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กำหนดพันธกิจ 

กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจำป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให ผูรับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว มีระบบประกันคุณภาพภายในมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์

ของงาน มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและมีการประเมินผล ปรับปรุง

พัฒนาอยางตอเนื่อง 
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   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

           โรงเรียนพนมดงรักวิทยา มีนโยบายในการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจน โดยมี

การประชุม OD (Organization Development) ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบริหาร ให 

เปนไปในทิศทางที่พัฒนาองคกร ไดอยางเต็มประสิทธิภาพโดยอิงจุดเนนจากกระทรวงศึกษาธกิาร สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 และบริบทของโรงเรียน

และชุมชน มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาในทุกกลุมบริหารงาน รวมท้ังกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 

8 กลุมสาระ นอกจากนี้ทุก กลุมงาน กลุม สาระการเรียนรูยังจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เนนพัฒนาคุณภาพ 

ผูเรียนรอบดาน โดยมีการกำหนดกลุมเปาหมาย วัตถุประสงค และระยะเวลาในการดำเนินงานอยางชัดเจน 

โดยทุกโครงการ/กิจกรรมจะถูกรวบรวมจัดทำเปนแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2562/2563  ทั้งนี้ใน

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมโดยออกแบบนวัตกรรมบริหารจัดการ เพื่อใหการดำเนินการเปนไปอยางมีระบบ

และตรวจสอบการใชงบประมาณ ตามโครงการ/กิจกรรม มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ การบริหาร และการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอท้ังจากหนวยงานภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เชน การประเมินโครงการ/กิจกรรมในแตละปงบประมาณ จะถูกกำกับติดตามโดย

โรงเรียนไดแตงต้ังคณะกรรมการในประเมินโครงการ/กิจกรรม โดยใชรูปแบบ CIPP Model ซึ่งคณะกรรมการ

ประกอบไปดวย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ผูบริหาร และคณะ

ครูนอกจากนี้โรงเรียนยังไดดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูในช้ันเรียน โดยผูบริหาร ประเมิน

ครูผูสอน หัวหนากลุมสาระประเมินครูผูสอน และครูผูสอนประเมินกันเอง ท้ังมีการจัดกิจกรรมเปดช้ันเรียนทุก

กลุมสาระ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูชวย พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาท่ี

สำนักงาน นักศึกษาฝกประสบการณ รวมท้ังนักการภารโรงและนักพัฒนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ทุกกลุมเปาหมาย 

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยาไดจัดทำหลักสูตรท่ีเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนรอบดานในทุกกลุมเปาหมายโดย

แบงสายการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปนสายการเรียนดังนี้ แผนการเรียน วิทย – คณิต และ 

ศิลป – ภาษา และสงเสริมใหผูเร ียนสามารถสื่อสารไดมากกวา 2 ภาษา นอกเหนือจากภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยโรงเรียนไดเพิ่มรายวิชาท่ีเกี่ยวกับภาษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน ไดแก 

ภาษาเขมร และนอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิด สมรรถนะสำคัญ 5 

ประการ ไดแก ความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และ คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 

ประการ ไดแกรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน  

รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ง

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคม

และ สาธารณประโยชน นอกจากโรงเรียนไดจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตาม
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หลักสูตรสถานศึกษาแลว ยังไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาสงเสริมทักษะและความรูใหกับผูเรียนผาน

กิจกรรมคายวิชาการ ไดแก คายคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตร คายภาษาอังกฤษ และคายศิลปะ เพื่อใหผูเรียน

สามารถตอยอดความรู รูจักวางแผนและทำงานอยางเปนขั้นตอน รูจักการปรับตัว และแกปญหาไดอยาง 

เปนระบบ สงเสริมนักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและรักษความเปนไทยโดยจัดใหมีการประกวดมารยาทไทย 

เพื่อใหผูเรียนไดเห็นคาและตระหนักถึงความสำคัญของความเปนไทย จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให

นักเรียนไดตระหนักและเห็นความสำคัญในพิธีกรรมทางศาสนา และการปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี และ

นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักเรียนรวมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยางสมําเสมอ ไดแก กิจกรรมวัน

วิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา เพื่อใหผูเรียนซึมซับหลักธรรมคําสั ่งสอนทาง

พระพุทธศาสนา อยางไรก็ตามโรงเรียนไมไดเนนเฉพาะวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม ยังสงเสริมใหผูเรียนได

แสดงความสามารถอยางเต็มศักยภาพอยางตอเนื ่อง โดยสงผูเรียนเขารวมการแขงขันตาง ๆ ทั้งในระดับ

โรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เชน การเขารวมแขงขันทักษะวิชาการในงานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน เปนตน 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 นอกจากนี้ผูบริหารยังสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการ                

สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรมทั้งในและนอกสถานศึกษา ศึกษาดูงาน การเปน

วิทยากร คณะกรรมการ เชน  

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

จังหวัดสุรินทร คิดเปนรอยละ 100 ตามเกณฑท่ีกำหนด 

  - การประช ุมเช ิงปฏิบ ัต ิการพัฒนาองคความรูทางว ิชาการและการจ ัดการเร ียนการสอน 

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุรินทร ปงบประมาณ 

2561 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร คิดเปนรอยละ 100 ตามเกณฑท่ีกำหนด 

 - วิทยากรลูกเสือ หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือข้ันความรูข้ันสูง (ATC)และ หลักสูตร

การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรูทั่วไปและขั้นความรูเบื้องตน (BTC) คิดเปนรอยละ 100 ตาม

เกณฑท่ีกำหนด 

   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม สังกัดฝายบริหารทั่วไปไดดำเนินการพัฒนาในการ จัด

อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่ง อำนวย ความสะดวก

พอเพียง อยูใน สภาพใชการไดดีสภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสำหรับผูเรียนท่ีสะทอนบรรยากาศใน

โรงเรียน     

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 ในการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ไดมีการพัฒนาทั้งทางดานสื่อ อุปกรณ และชองทาง

เผยแพรขอมูลสารสนเทศในโรงเรียน โดยไดมีการขยายระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตพรอมอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูงใหครอบคลุมพื้นท่ีของโรงเรียน เพื่อใหครูและนักเรียนเขาถึงระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตมากท่ีสุดเพื่อรองรับ

การจัดการเรียนรูและการสืบคนความรูของนักเรียน และใชเปนชองทางในการดำเนินงานตาง ๆ อาทิเชน การ
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สรางเว็บไซตเพือ่เผยแพรขอมูลใหคนในองคและภายนอกไดรับรู ใชประสานงานในองคกร การรายงานผลการ

ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการไปยังหนวยงานตนสังกัด การสืบคนขอมูลท่ีจำเปนในการทำงาน และสามารถเปน

ชองทางในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารหรือวางแผนรวมกันผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดวย 

นอกจากนี้ยังไดติดตั้งระบบ กลองวงจรปด CCTV  มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียน ชวย

สนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียน ทำใหครูสามารถสอดสองดูแลนักเรียนในโรงเรียนไดสะดวกรวดเร็ว 

2.  ผลการพัฒนา 

     1. โรงเรียนมีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนา

ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

     2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุม 

เปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูล

สารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดำเนินการอยางเปนระบบ และมีกิจกรรมจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู 

    3. โรงเรยีนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปใหสอดคลองกับสภาพ 

ปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและ 

รวมรับผิดชอบ 

    4. ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวมวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการ

จัดการเชิงระบบตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนท้ัง โดยทุก 

ฝายมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 5. ดานสิ่งปลูกสราง ไดแกอาคารเรียนหลังใหมซึ่งมี  18 หองเรียน ปายนิเทศหนาหองเรียน ปรับปรุงพื้น

หองเรียน การบำรุงรักษาระบบไฟฟา พัดลมใหคงสภาพใชงาน สรางโรงจอดรถจักรยานยนตสำหรับนักเรยีน   

ดานสภาพแวดลอม ไดแก จัดทำปายช่ืออาคารเรยีนและปายจราจร วางตัวหนอนขอบถนน ทำฟุตบาททางเดิน

สำหรับนักเรียนบริเวณหนาประตูทางเขาโรงเรียนและตามหนาอาคารเรียนตาง ๆ จัดทำสวนหยอมและปลูก

ตนไมหนาอาคารเรียนหลังใหมและบริเวณทางเขาหนาโรงเรียน  ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตาง ๆ 

ใหเพียงพอตอการใหบริการเปนตน โดยบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในการจัดสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศ และสงเสริมปลูกฝงใหผูเรียน บุคลากรเกิดความเคารพและสำนึกในความรับผิดชอบรวมกัน จัด

โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน กิจกรรมลงพื้นที่รับผิดชอบ 

โครงการลดใชพลังงาน โครงการลดละเลิกใชถุงพลาสติกในโรงเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อพัฒนา

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

    6. โรงเรียนมีชองทางเผยแพรขอมูลสารสนเทศภายในและภายนอกองคการอยางมีประสิทธิภาพโดยผาน

ระบบเครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ต มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองคกรอยางเปน

ระบบ ปลอดภัย ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทำใหการดำเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียนเปนไปอยางรวดเร็ว 
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3. จุดเดน 

    1. โรงเรยีนมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศพื้นฐานอยางครอบคลุมและเปนปจจุบันมีประสิทธิภาพตอการ

ใชงาน จัดเก็บอยางเปนระบบ บริหารตามโครงสรางการบริหาร 6 กลุมบริหารตามวิสัยทัศนและพันธกิจของ

โรงเรียน มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงานมีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตามแผนและมีการประเมินโครงการ โดยใชรูปแบบ CIPP Model 

    2. โรงเรียนมีการจัดการหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน จัดครูผูสอน

ตรงตามสาขาวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหความตองการของ

นักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษา มีการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม ประเมินการใชหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนํา

หลักสูตรทองถิ่นมาจัดกระบวนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูที่มี

คุณภาพและหลากหลาย มีการรายงานผลการเรียนตอนักเรียน ผูปกครองอยางรวดเร็วและเปนระบบ 

    3. โรงเรียนมีอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หองน้ำ โรงอาหาร หอประชุมท่ีเพียงพอกับ

จำนวนผูเรียน  ทุกแหงสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความ

สะดวกในการเรียนรูสำหรับผูเรียน มีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อ

ตอการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

    4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยผาน กลอง CCTV 

ติดต้ังสัญญานเครือขายไรสาย 

4. จุดควรพัฒนา 

    1. โรงเรียนยังขาดบุคลากรในสวนของนักการภารโรง คนสวน แมบาน ท่ีจะมาชวยดูแลดานสภาพแวดลอม

และบางกิจกรรม/โครงการท่ีสำคัญไมกำหนดเปนนโยบายของโรงเรียนอยางจริงจัง เชน กิจกรรมลดละเลิกใช

ถุงพลาสติกในโรงเรียน เปนตน 

    2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนมากแตจำนวนความเร็วอินเทอรเน็ตที่แจกจายไปยังอุปกรณไอที 

ตาง ๆ มีไมเพียงพอตอความตองการ 

5.  แนวทางพัฒนาในอนาคต 

     พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตใหมีความเร็วเพียงพอตอความตองการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อตอการจัดการเรียนรูใหประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 

6. ความตองการชวยเหลือ 

    เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ขนาดใหญ จึงยังตองมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตอยางสม่ำเสมอ 

รวมถึงพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมเพิ่มขึ้นทำใหบอน้ำที่มีอยูไมเพียงพอในชวงหนาแลงทำใหตนไมสนาม

หญาบางสวนไดรับความเสียหาย ดังนั้นจึงมีความตองการขยายบอน้ำใหใหญข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ระดับที่ได ความหมาย 
5 4 3 2 1 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 

     5 ยอดเยี่ยม 

3.2  ใชสื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
     5 ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก      5 ยอดเยี่ยม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
     5 ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู และใหขอมูล

สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 
     5 ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3  ระดับคุณภาพ  5  แปลความหมาย  ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

        โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยการดำเนินงาน/

กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก การพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนใหนักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู

ตามศตวรรษที่ 21 ทำเอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 8 กลุม

สาระการเรียนรู ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ โดยเนนกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนสามารถนําองคความรูที่ไดมาประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิต อาทิ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เชน การสอนแบบโครงงาน (Project – 

Based Learning) การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) การเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM 

Education)  

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู เชน การจัดปาย

นิเทศในหองเรียน การมีวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ รวมถึงนักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรู

นอกหองเรียนผานกิจกรรมทัศนศึกษา และอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู พรอมการสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู

จากเชิญศิษยเกาผูประสบความสำเร็จในอาชีพดาน ตาง ๆ มาถายทอดประสบการณในการดำเนินชีวิตให

ประสบความสำเร็จ  โรงเรียนมีกระบวนการกำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให
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บรรลุตามเปาประสงคของโรงเรียนที่ตองการใหผูเรียนมีสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมความเปนไทย 

และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรในบริบทการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ

มาตรฐานระดับสากล ผานกระบวนการนิเทศติดตาม ไดแก  

 1. การนิเทศภายในโดยคณะกรรมการ การนิเทศภายในและนิเทศแบบจับคูภายในกลุมสาระการ

เรียนรู มีแบบบันทึกนิเทศอยางเปนระบบ  

 2. กระบวนการเปดช้ันเรียน (lesson study) ของโรงเรียน ดำเนินการโดย ครูผูสาธิตช้ันเรียนคัดเลือก

บทเรียน หลังจากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูที ่ผานการวิพากษ (PLC) มาปรับปรุง มีการสะทอนผลการ

จัดการเรียนรูผานการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ทำใหไดบทเรียนและแผนการจัดการเรียนรู

ท่ีมีคุณภาพ และมีการรายงานการเปดช้ันเรียน  

2. ผลการพัฒนา 

    ผลจากกระบวนการดำเนินงานผานการกำกับติดตามท่ีมีประสิทธิภาพในดานการจัดการเรียนการสอนท่ี 

เนนผูเรียนเปนสำคัญ ทำใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการทำ

วิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาของผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับท่ีหลักสูตรกำหนด โดย

พัฒนาผูเรียนอยางรอบดานทั้งความรู ความคิดสติปญญา ใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงค และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่สอดคลองกับหลักสูตร เหมาะสม 

ทันสมัย และมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพความเปนจริง โรงเรียนไดมีการดำเนินการเพื่อใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา เชน การประชุมครูเพื ่อรวมกันลงความเห็นและ

แลกเปล่ียนแนวคิดกัน เพื่อพัฒนาโรงเรียนหรือกิจกรรมตาง ๆในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การอบรม 

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) การจัดกิจกรรมการเปดช้ันเรียน 

3. จุดเดน 

    1. มีการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีมีประสิทธิภาพผานการนิเทศภายในและการเปดช้ัน

เรียน (Lesson study) 

    2. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูและมีการบริหารจัดการ 

หองเรียนเชิงบวก 

   3. ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนไดตรงกับสาขาวิชาท่ีจบหรือมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

4. จุดควรพัฒนา 

    1. พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของคร ู 

    2. ครูจัดทำกระบวนการ PLC มุงเนนท่ีการปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเนนจัดการเรียนการ

สอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)และการสอนแบบ Active Learning มากยิ่งข้ึน 

5. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

    พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการทำงานโดยใหนักเรียนคิดโครงงานท่ีตองการจะทำและใหการสนับสนุนและ

ใหคำปรึกษา พัฒนากระบวนการ PLC มุงเนนที่การปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเนนจัดการ

เรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)และการสอนแบบ Active Learning มากยิ่งข้ึน 

 



39 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

6. ความตองการชวยเหลือ 

    สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการใหเกิดขึ้นใหนักเรียนโดยตรงไมวาจะเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นใน

รูปแบบโครงการหรือการจัดการเรียนในแตละรายวิชา ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานทักษะการอาน การคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระใหมีเปาหมายในการศึกษาในการดำรงชีวิตและพัฒนา

ดานความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบความประหยัด โดยครูเปนผูจัดกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ ดานคุณภาพ

ผูเรียน ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูใหมีความสามารถในการใช

คอมพิวเตอรพื ้นฐานทุกคน จุดที่ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของผูเรียนตองเรงพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 
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สวนที่  3 
 ________________________________________________________  

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการชวยเหลือ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2562 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  อำเภอพนมดงรัก  สหวิทยาเขต 7 

 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน  

อยูในระดับ  5  แปลความหมาย  ยอดเยี่ยม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไป 

วิเคราะห สังเคราะหเพื ่อสรุปนําไปสูการเชื ่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษา และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น 

จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนา 

ของแตละมาตรฐาน พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือ ดังนี ้

จุดเดน 

ดานคุณภาพผูเรียน 

 1. นักเรียนมีความรูเชิงวิชาการ มีแนวคิดทักษะกระบวนการทำงานอยางเปนระบบ ทำงานรวมกับ

ผูอื่นได วัดจากผลการจัดการเรียนรูรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ (IS1-IS2) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 5 

 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาไทย 

โดยภูมิใจในความเปนไทย และมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและมีสวนรวมรับผิดชอบดูแล

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

 3. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง เขาใช Internet 

ในการสืบคนความรู และนําเสนอผลงาน นักเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูท่ีนักเรียนริเริ่มดวยตนเอง

ตามความสนใจ รูจักคนหาความรูจากหองสมุด แหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ รอบตัวสรางสรรคผลงานดวยความ

ภาคภูมิใจ 
  

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1. โรงเรียนมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศพื้นฐานอยางครอบคลุมและเปนปจจุบันมีประสิทธิภาพตอ

การใชงาน จัดเก็บอยางเปนระบบบริหารตามโครงสรางการบริหาร ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน มี

ระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงานมีระบบการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและมีการประเมินโครงการโดยใชรูปแบบ CIPP Model  

 2. โรงเรียนมีการจัดการหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชนจัด

ครูผูสอนตรงตามสาขาวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหความตองการ

ของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษา มีการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม ประเมินการใชหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนํา
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หลักสูตรทองถิ่นมาจัดกระบวนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูที่มี

คุณภาพและหลากหลาย มีการรายงานผลการเรียนตอนักเรียนผูปกครองอยางรวดเร็วและเปนระบบ 

 3. ผูปกครองใหความรวมมือสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีมาก 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 1. มีการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีมีประสิทธิภาพผานการนิเทศภายใน 

และการเปดช้ันเรียน(Lesson study) 

 2. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูและมีการบริหาร

จัดการหองเรียนเชิงบวก 

 3. ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนไดตรงกับสาขาวิชาท่ีจบหรือมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

จุดควรพัฒนา 

ดานคุณภาพผูเรียน 

 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(O-NET) ของนักเรียนใหอยูในเกณฑมาตรฐานระดับชาติ และมีคาเฉล่ียในแตละรายวิชาทุกวิชาสูงกวาคาเฉล่ีย

ระดับประเทศ 

 2. สงเสริมความรูความสามารถในการสรางนวัตกรรมของนักเรียนอยางตอเนื่องหลากหลายรูปแบบ 

 3. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหหลากหลายตามความตองการโดยเฉพาะนักเรียน

กลุมท่ีเรียนออน 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1. จัดระบบใหผูปกครองไดมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดหลากหลาย ชัดเจน และเปน

รูปธรรม 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 1. พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของครู 

 2. ครูจัดทำกระบวนการ PLC มุงเนนท่ีการปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเนนจัดการ

เรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education)และการสอนแบบ Active  Learning มากยิ่งข้ึน 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

  จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหหลากหลายตามความตองการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนใหอยูในเกณฑ

มาตรฐานระดับชาติ และมีคาเฉลี่ยในแตละรายวิชาทุกวิชาสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ สงเสริมความรู

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมของนักเรียนอยางตอเนื่องหลากหลายรูปแบบ ครูจัดทำกระบวนการ PLC 

มุงเนนท่ีการปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเนนจัดการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM 

Education)และการสอนแบบ Active  Learning มากยิ่งข้ึน 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

ความตองการการชวยเหลือ 

ดานวิชาการ 

 1. การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในดานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีมีผลการทดสอบ

ระดับชาติ( ONET) ตํากวาคาเฉล่ียระดับชาติ 

 2. การพัฒนาแบบทดสอบใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางของการประเมิน 

O-NET และ PISA 

บุคลากร 

 1. การจัดสรรบุคลากรครูไดครบตามอัตรากำลังท่ียังขาด  

 2. สนับสนุนงบประมาณท่ีจัดจางเจาหนาท่ีสำนักงานตาง ๆ 

งบประมาณ 

 การสนับสนุนงบประมาณดานงบประมาณดำเนินการโดยเฉพาะการดำเนินการดานงบประมาณการ

ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อใชในการเรียนการสอน และการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

สวนที่ 4 

ภาคผนวก 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2562 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  อำเภอพนมดงรักวิทยา  สหวิทยาเขต 7 

 

1) ผลการรับรองของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจทาน ผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา (Peer Review) 

 

 

 

 

   ลงช่ือ                                   ผูตรวจทาน 

(นายนิเวศ   ทิวทอง) 

ผูอำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา 

26  เมษายน 2563 

 
 

 

ลงช่ือ                               ผูตรวจทาน 

(นายพศิน    บัวหุง) 

ผูอำนวยการโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา 

26  เมษายน 2563 

 

 

 

ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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รางวัลและเกียรติบัตร ระดับโรงเรียน 

ท่ี รายการ จากหนวยงานท่ีรับรอง ผูบริหาร 

1. ผูสนับสนุนสงเสริม รักษความเปนไทย ตามโครงการพบ

ผูวา หนาเสาธง ประจำปงบประมาณ 2562 

สวนราชการจังหวัด

สุรินทร 

นายธรรมนญู  มีเสนา  

ผูอำนายการโรงเรียนพนมดงรัก

วิทยา 

2. ไดรับรางวัลครูดีศรีพนมดงรัก ประเภท “ผูบริหาร

สถานศึกษาดีเดน” ประจำป 2563 

สพป.3 นายธรรมนญู  มีเสนา  

ผูอำนายการโรงเรียนพนมดงรัก

วิทยา 

3. ไดรบรางวัลผูบริหารท่ีมีผลงานดีเดน ประจำป 2562 สมาคมผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัด

สุรินทร 

นางจันทรา  สารกิจ  

รองผูอำนวยการกลุมบริหาร

วิชาการ 

4. เปนบุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน “ครูดีใจ

ดวงใจ” ปการศึกษา 2562  

สพม.33 นายเรืองยศ  สารกิจ  

ครู ปฏิบัติหนาท่ี รอง

ผูอำนวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

ท่ี รายการ จากหนวยงานท่ีรับรอง ผูบริหาร 

1. รวมสนับสนุนจัดทำ VTR สรุปผลงานปฏิบัติติหนาท่ีของ

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33 

สพม.33 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

2. ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบลูกเสือสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

สพม.33 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

3. ไดคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตรเพิ่มข้ึน 4.73 % จากผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

ปการศึกษา 2561 เพิ่มข้ึนรอยละ 3 

สพม.33 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

4. การประกวดการแตงคำขวัญ/สโลแกน รณรงค คานิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ โครงการวันเด็กแหงชาติ  

เด็กดีมีคุณธรรม The Idol สะเร็น ประจำปการศึกษา 

2563 

วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

5. การประกวดภาพถาย “แตงกายไทย  สไตลสุรินทร” 

โครงการวันเด็กแหงชาติ  เด็กดีมีคุณธรรม The Idol 

สะเร็น ประจำปการศึกษา 2563 

วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

เกียรติบัตรรางวัลความภาคภูมิใจ 
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รางวัลและเกียรติบัตร ระดับครูผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี รายการ จากหนวยงานท่ีรับรอง ผูฝกซอม 

1. การแขงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 นางสาวกัญภัสสรณ  ไขมุก 

2. การแขงขันเรียงรอยถอยความ ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 นางอรอนงค  มีสะอาด 

3. การแขงขันทองอานทำนองเสนาะ ระดับช้ัน ม.4-6 กระทรวงศึกษาธิการ 

สพม.33 

นายสุทธิพงษ  ปนะถา 

4. การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง 

นายสันติ  ประภาสัย 

5. การแขงขันเด๋ียวฆองวงเล็ก ระดับช้ัน ม.4-6 

การแขงขันเด่ียวจะเข ระดับช้ัน ม.4-6 

การแขงขันเด่ียวขิม 7หยอง ระดับช้ัน ม.1-3 

การแขงขันขับรองเพลงไทย ระดับช้ัน ม.1-3 

การแขงขันขับรองเพลงไทย ระดับช้ัน ม.4-6 

การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ระดับช้ัน ม.1-6 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สพม.33 

นายนพัฒน  สมัญญา 

นายปฏิวัติ  นรสาร 

นายบรรจง  ทองกระจาย 

6. การแขงขันสวมนตแปลภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.1-6 กระทรวงศึกษาธิการ นายติกขเวทย  สมยิ่ง 

นางสาวบุญฉวีกิ่งนนท 

นายศิริชัย  หมื่นเจริญ 

7. การจัดการคายพักแรม ระดับช้ัน ม.1-3 กระทรวงศึกษาธิการ 

สพม.33 

นายวิญู  สุพนัส 

นางสาวศิริลักษณ  ราศี 

นายเรืองณวิณ  มีดินดำ 

8. การแขงขันสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ  ระดับช้ัน ม.4-6 กระทรวงศึกษาธิการ 

สพม.33 

นายธวัชชัย  มีสะอาด 

นางสาวเกศินี  ศิวพิทักษพงษ 

นายเรืองณวิณ  มีดินดำ 

9. การแขงขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 นางสุภาพร  มฤทุกุล 

10. การแขงขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร ระดับช้ัน ม.4-6 สพม.33 นายสุนทร  แกวผนึก 
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ท่ี รายการ จากหนวยงานท่ีรับรอง ผูฝกซอม 

11. การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร  ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 นายชัยณรงค  เอื้อนไธสง 

นายสุนทร  แกวผนึก 

นางสาวนวลปรางค  พองนาล 

นายวีรวัฒน  ดวงมณี 

12. การแขงขันสรางผลงานคณิศตรโดยใชโปรแกรม GPS 

ระดับช้ัน ม.1-3 

สพม.33 นายพรชัย  สุขแสวง 

13. การแขงขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.1-

3 

สพม.33 นางอนญัญา  สุขไกร 

นายวิญู  ศุภนัส 

นางสาวอารยา  แฟสันเทียะ 

14. การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับช้ัน ม.4-6 สพม.33 นางนภาลัย  บุรีวัฒน 

นางสุพิน  สุมิตดี 

15. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 นายธนบดี  สอนสระคู 

นางสาวศิริญญา  ศิรินัย 

นางพลอยไพลิน  เกษามา 

16. การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 นางสาวกนกศิลป  แผนทอง 

นาวสาวพัทธธีรา  ทูลดี 

17. การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน 

ม.1-3 

สพม.33 นายจักรกฤษ  เกศามา 

นางสาวศิริลักษณ  ราศี 

นางสาวโกสุม  ทิวคู 

18. การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ม.1-6 

การแขงขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกณรงค ระดับช้ัน 

ม.1-6 

การแขงขันสรางสรรคดวยภาพปะติด ระดับช้ัน ม.1-6 

การแขงขันวาดภาพลลายเสน ระดับช้ัน ม.1-6 

การแขงขันประติมากรรม ระดับช้ัน ม.1-6 

สพม.33 นายปฏิวัติ  นรสาร 

19. การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 นางสาวน้ำคาง  ชุมเสนา 

20. การแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 นางสาวบุญฉวี  กิ่งนนท 

นางสาวพัชรินทร  นาคงาม 

21. การแขงขันละครส้ันภาษาอังกฤษระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 นางสาวเกศินี  ศิวพิทักษพงษ 

นางสาวพรทิพย  โตสวงน 
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ท่ี รายการ จากหนวยงานท่ีรับรอง ผูฝกซอม 

22. การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 นางสาวบุญฉวี  กิ่งนนท 

นางสุมิตร  ดีเลือก 

23. การแขงขันสราง Web Applications  ระดับช้ัน ม.4-6 สพม.33                               นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก 

24. การแขงขันสรางการตูนเรื่องส้ัน สพม.33                               นายศุภชัย  ผูกเกษร 

25. การแขงขันออกแบบส่ิงของเครื่องใชโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร  ระดับช้ัน ม.1-6 

สพม.33                               นางสาวทัศนีย  ศรีทน 

นางสาวกนกศิลป  แผนทอง 

นายศุภชัย  ผูกเกสร 

นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก 

26. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน 

ระดับช้ัน ม.4-6 

สพม.33                               นางจันทรา  สารกิจ 

นายเรืองยศ  สารกิจ 

27. การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33                               นางกัญยานัฐ  ระวิวรรณ 

นายจักรพงค  พรหมสิทธิ์ 

 การแขงขันจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33                               นายณัฐวุฒิ  รุงเรือง 

นายพิษณุ  คำภู 

นายกีรติ  ปรุงเกียรติ 

นายฉัตรดนัย  ลำดับจุด 

28. ไดรับการคัดเลือกเปนครูสอนดี Smart Teacher ประจำ

ภาคเรียนท่ี 1/2562 

สพม.33                               นางสาวสุพิน  สุมิตดี 

นางนภาลัย  บุรีวัฒน 

นายวีระวฒัน  ดวงมณี 

29. ไดรับครูดีศรีพนมดงรัก ประเภทครูผูสอน ระดับมัธยม

ตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 

สพป.3 นางสาวเกศินี  ศิวพิทักษพงษ 

30. ไดรับครูดีศรีพนมดงรัก ประเภทครูผูสอน ระดับมัธยม

ตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 

สพป.3 นายสุทธิพงษ   ปนะถา 

31. ไดรับครูดีศรีพนมดงรัก ประเภทครูผูสอน ระดับมัธยม

ตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 

สพป.3 นายติกขเวทย   สมยิ่ง 

32. ไดรับครูดีศรีพนมดงรัก ประเภทครูผูสอน ระดับมัธยม

ตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ 

สพป.3 นายฉัตรดนัย   ลำดับจุด 

33. ไดรับครูดีศรีพนมดงรัก ประเภทครูผูสอน ระดับมัธยม

ตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สพป.3 นางสุภาพร   มฤทุกุล 



50 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

ท่ี รายการ จากหนวยงานท่ีรับรอง ผูฝกซอม 

34. ไดรับครูดีศรีพนมดงรัก ประเภทครูผูสอน ระดับมัธยมตน 

กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ 

สพป.3 นายนพัฒน   สมัญญา 

35. ไดรับครูดีศรีพนมดงรัก ประเภทครูผูสอน ระดับมัธยมตน 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

สพป.3 นายชัยณรงค  เอื้อนไธสง 

36. ไดรับครูดีศรีพนมดงรัก ประเภทครูผูสอน ระดับมัธยมตน 

กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สพป.3 นายเรืองณวิน   มีดินดำ 

37. ไดรับครูดีศรีพนมดงรัก ประเภทครูผูสอน ระดับมัธยมตน 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

สพป.3 นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี 

38. ไดรับครูดีศรีพนมดงรัก ประเภทผูบริหารดีเดน  สพป.3 นายธรรมนญู  มีเสนา 

39. เปนบุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน “ครูดีไมมี

อบายมุข” ปการศึกษา 2563 

สพม.33 นางจันทรา  สารกิจ 

นายเรืองยศ  สารกิจ 

นางสาวนวลปรางค  พองนวล 

นายเรืองณวิน  มีดินดำ 

นายสันติ  ประภาสัย 

40. รางวัลทรงคุณคา สพฐ.Obec Award รางวัลเหรียญทอง 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครูผูสอนยอดเยี่ยม ดานนวัตกรรม

การศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

สพม.33 นางสาวเกศินี  ศิวพิทักษพงษ 

41. รางวัลทรงคุณคา สพฐ.Obec Award รางวัลเหรียญทอง 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูผูสอนยอดเยี่ยม ดาน

การบริหารจัดการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพม.33 นางกัญยาณัฐ  ระวิวรรณ 

42. รางวัลทรงคุณคา สพฐ.Obec Award รางวัลชนะเลิศ

เหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม โรงเรียนสุขภาวะ 

สพม.33 นายสันติ  ประภาสัย 

43. รางวัลทรงคุณคา สพฐ.Obec Award รางวัลชนะเลิศ

เหรียญกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครูผูสอนยอดเยี่ยม ดาน

การบริหารจัดการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพม.33 นายเรืองณวิน  มีดินดำ 

44. เปนครูท่ีปรึกษานักเรียนท่ีเขารวมการประกวดแขงขัน 

บริษัท สรางการดี ช่ือผลิตภัณฑ “เศษเหล็กสรางเงิน” 

ประเภทผลิตภัณฑส่ิงประดิษฐ 

สพม.33 นางปานไพลิน  ขอพรกลาง 

45. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 นายติกขเวทย  สมยิ่ง 

นายศิริชัย  หมื่นเจริญ 

46. การประกวดเลานิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 นางสาวสุพิชยานันทย  นิสัยกลา 

47. การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ 

นายไพรทูรย  ทวีแสง 
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ท่ี รายการ หนวยงาน ผูเรียน 

1. การแขงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 เด็กหญิงฉัตรพร  มีแยบ 

นายจิระ  ใจเสือ 

2. การแขงขันเรียงรอยถอยความ ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 เด็กหญิงพัชรมัย  ทองมนต 

3. การแขงขันทองอานทำนองเสนาะ ระดับช้ัน ม.4-6 สพม.33 นายสาธิต  พวงจันทร 

4. การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 เด็กหญิงสุธาสินี  ยิ่งเชิดงาม 

เด็กหญิงสุภัทราภรณ  ชฎาทอง 

5. การแขงขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร ระดับช้ัน ม.1-

3 

สพม.33 เด็กหญิงรัชนี  สุขจิตร 

 

6. การแขงขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร ระดับช้ัน ม.4-

6 

สพม.33 นางสาวปณัฐดา  เขียวอยู 

7. การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร  ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 เด็กหญิงกฤตยภรณ  สุขจิตต 

เด็กหญิงกัลยารัตน  สังขบัวดง 

เด็กหญิงธนวนิท  ไพรัมย 

เด็กชายกิตติศักด์ิ  ชัยบัณฑิตกุล 

เด็กชายอานุภาพ  คันชมา 

เด็กหญิงอิสริยภรณ  ไตยสุทธิ์ 

8. การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร  ระดับช้ัน ม.4-6 สพม.33 นายกมลชัย  ใจสมปาน 

นางสาวณัฐกานต  ปองดี 

นางสาวประภาทิพย  ทัศศรี 

9. การแขงขันสรางผลงานคณิศตรโดยใชโปรแกรม GPS 

ระดับช้ัน ม.1-3 

สพม.33 เด็กชายธนดุล  รุงเรือง 

เด็กชายปฎิกรณ  ไกรสุข 

 

10. การแขงขันคณิตคิดเร็ว ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 นายธเนศ  ออวิเชียร 

เด็กหญิงธัญรดา  ใสแจม 

 

11. การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 เด็กชายรังสรรค  เพ็ชไพทูล 

เด็กชานวริสธิ์พล  แสนลา 

นางสาวโสภิตนภา  มัทจะกาเภท 

นาสาวปภัสรา  ดวงมาลา 
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ท่ี รายการ หนวยงาน ผูเรียน 

12. การแขงขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร  

ระดับช้ัน ม.1-3 

สพม.33 เด็กชายพงศพิสิฐ  อัยจักร 

เด็กหญิงพิมพขวัญ  ธรรมธุระ 

เด็กชายวัรพงศ  เมฆา 

นางสาวปวีณา  ทวีฉลาด 

นางสาวปยธิดา  เปนรัมย 

นายรชานนท  เทียมชาลี 

13. การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับช้ัน ม.4-6 สพม.33 นางสาวณัฑริกา  สิทธิจันทร 

นางสาวมนฤดี  สีโลหะ 

นางสาวอารยา  โสดา 

14. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 นางสาวณัชชา  โยธาจันทร 

เด็กชายวัชรรินทร  จันทะพรม 

เด็กหญิงอริน  แซอวง 

นางสาวจุฬารัตน  ศิริโนนรัง 

นางสาวสุนันทา  สรอยสีหา 

นายอโนทัย  ยลพันธ 

15. การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐทางวิทยศาตร ระดับช้ัน 

ม.1-3 

สพม.33 เด็กหญิงพัชริดา  ภูกิจเย็น 

เด็กหญิงอนุธิดา  อุดมพล 

นางสาวนงลักษณ  คำผาง 

นางสาวศิริลักษณ  ประอางค 

 การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 เด็กชายชัยณรงค  สุมามาลย 

เด็กชายณัทกร  สังเกตกิจ 

16. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 เด็กหญิงกุลรัตน  อำนาจเจริญ 

เด็กหญิงชมพูนุช  เสนรรัมย 

เด็กหญิงนัฐนันท  ทองมาก 

เด็กหญิงลลิตา  ทองไสว 

17. การประกวดเลานิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 เด็กชายสมยศ  ชดผักแวน 

18. การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 เดกชายวีรศักด์ิ  จันทรประโคน 

เด็กหญิงเพียงตะวนั  พวังคาม 

นางสาววรุษญา  ใหญยิ่ง 

นายวิทวัส  จิตวอง 



53 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

 

 

 

ท่ี รายการ หนวยงาน ผูเรียน 

19. การแขงขันสวมนตแปลภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.1-6 กระทรวงศึกษาธิการ เด็กหญิงขวัญฤทัย  บัวแกว 

นางสาวปฐมพร  ดอกประยงค 

นางสาวปยวดี  สุขแสวง 

เด็กหญิงพรธิรา  แหวนทอง 

นางสาวรัตนาภรณ  เรียบรอย 

นางสาววรัณญา  เยรัมย 

เด็กหญิงสิดาพร  พูนดี 

นางสาวสุพัชชา  ประเมินชัย 

เด็กหญิงแพรพลอย  ชายฉกรรจ 

20. การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน 

ม.1-3 

สพม.33 เด็กหญิงปณิตา  เมินธน ู

เด็กหญิงอรชา  ใจเย็น 

นางสาวกัลปสุดา  สมบัติ 

นางสาวทิพยไอยรินทร  มะเด่ือ 

21. การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ม.1-6 

 

สพม.33 เด็กชายจุมพล  ปรากฏเลิศ 

นางสาวเพญ็พิชา  จันทะคุณ 

22. การแขงขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกณรงค ระดับช้ัน 

ม.1-3 

สพม.33 เด็กหญิงจิตราพร  นาวแสง 

นางสาวยุพารัตน  ไชยหมาน 

23. การแขงขันสรางภาพดวยการปะติด ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 เด็กชายณัฐวุฒิ  โชติสุวรรณ 

เด็กหญิงศิริวิภารัตน  สมานมิตร 

24. การแขงขันวาดภาพลายเสน สพม.33 นางสาววริสรา  ตินานพ 

นางสาววริสรา  การวิตร 

25. การแขงขันประติมากรรม ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 เด็ชายจรัสรวี  เยอะเยย 

เด็กชายชาณิชย  ยิ่งเชิดงาม 

เด็กชายสุริยา  รุมพลสระนอย 

นายพัสกร  โยงรัมย 

นายศุภโชค  บัวนาค 

นายอรรคเดช  บุญสืบ 

26. การแขงขันเด๋ียวฆองวงเล็ก ระดับช้ัน ม.4-6 

 

สพม.33 ยปญณวิทช  ปยะอำพรศักด์ิ 

นางสาวงามจิตร  อุสาขะ 

เด็กชายธันวัตร  ขันทอง 



54 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   
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27. การแขงขันเด่ียวจะเข ระดับช้ัน ม.4-6 

 

สพม.33 เด็กหญิงภูตะวัน  พวงัคาม 

28. การแขงขันขับรองเพลงไทย ระดับช้ัน ม.4-6 

 

สพม.33 นางสาวพรพิมล  จันทะชา 

29. การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 เด็กชายกรชกร  สำรวมจิตร 

30. การแขงขันเด่ียวขิม 7หยอง ระดับช้ัน ม.1-3 

 

สพม.33 เด็กหญิงสุภาวดี  สมเสร็จ 

 

31. การแขงขันขับรองเพลงไทย ระดับช้ัน ม.1-3 

 

สพม.33 เด็กชายกกฤณศักด์ิ  สนิทสนม 

เด็กชายถิรวุฒิ  นามบุตร 

เด็กหญิงแพรทิพย  โกสีนาม 

32. การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 เด็กหญิงศศิประภา  วิถุนัด 

นางสาวพัชริดา  กระแสโสม 

33. การแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 เด็กหญิงชุติมณตน  ใจพินิจ 

นางสาวอรทัย ใจพินิจ 

34. การแขงขันละครส้ันภาษาอังกฤษระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 เด็กหญิงชลธิชา  เพรชประกออบ 

เด็กหญิงปาริฉัตร ไชนัด 

เด็กหญิงภัทราภร  อำภาพิรมย 

เด็กหญิงอรอุมา  แอกทอง 

เด็กชายเอเธนส  จันทเขต 

นางสาวจิราพร  ยอดรัก 

นางสาวณัฐกาญจน  พิมลา 

นางสาวนรินทรรัตน  เจริญยิ่ง 

นางสาววสา  บุญทิสา 

นางสาวศศิกาน  กิ่งแกว 

35. การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 เด็กหญิงกชวรรณ  เจริญยิ่ง 

เด็กชายสิปกร  ผิวออน 

นางสาววรรณิกา  เส็งประโคน 



55 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   
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36. การจัดการคายพักแรม ระดับช้ัน ม.1-3 กระทรวงศึกษาธิการ 

สพม.33 

เด็กหญิงชาลิสา  สมหมาย 

เด็กหญิงณัฐติกา  แควอินทร 

เด็กหญิงปนิดา  แจมใจ 

เด็กหญิงประภาพร  สำรวมจิตร 

เด็กหญิงลักษณา  ศาลางาม 

เด็กหญิงวนิดา  เพรชประสริฐ 

เด็กหญิงวริยา  เปรียบวาร ี

เด็กหญิงสุดารัตน  ไหมทอง 

37. การแขงขันสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ  ระดับช้ัน ม.4-6 กระทรวงศึกษาธิการ 

สพม.33 

นางสาวนภัสรา  นาถอุดม 

นางสาวปยรัตน  สมบูรณ 

นางสาววริษา  ทองนำ 

นางสาวสกุลนาไพร  ขึมสันเทียะ 

นางสาวสุริวิภา  ไหมทอง 

นางสาวแพรวา  ทันทะชา 

38. การประกวดหนังสือเลมเล็ก ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 นางสาวกมลเนตร  ลักขษร 

เด็กหญิงพนิตธิดา  รักคำมูล 

นางสาวมธุรดา  ประดับสี 

นางสาวจีนันฐ  กิ่งแกว 

39. การแขงขันสราง Web Applications  ระดับช้ัน ม.4-6 สพม.33 นายพีรพัฒ  มะลิงาม 

นายสงคราม  พลสงคราม 

40. การแขงขันสรางการตูนเรื่องส้ัน สพม.33 นายภัทรชัย  มะลิงาม 

เด็กหญิงอรปรียา  พลายละหาร 

41. การแขงขันออกแบบส่ิงของเครื่องใชโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร  ระดับช้ัน ม.1-6 

สพม.33 นางสาวจันทกาตน  ประดับศรี 

เด็กหยิญรัตติกาล  คำลูน 

เด็กหญิงรัตนา  ทิพโสต 

นางสาวเนตรนภา  วรรณชูชิต 

นาบฤทธา  พึ่งสันเทียะ 

42. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน 

ระดับช้ัน ม.4-6 

สพม.33 นายวิทวัส  เรืองสุข 

นายอัมรินทร  เจริญยิ่ง 

นายเจษฏา  แหวนทอง 
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43. การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.1-3 สพม.33 นางสาวปรญัวรรณ  สุขแสวง 

นางสาวสภารัฐ  พระแกว 

นางสาวอรนิภา  ยิ่งเชิดงาม 

นายธีรภัทร  สุนินทรสมบูรณ 

นายพีรภัทร  ยิ่งรุงเรือง 

นางสาวแสงอรุณ  ชำน ิ

44. การแขงขันจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับช้ัน ม.1-6 สพม.33 เด็ฏหฺงกนิษฐา  สุนัน 

เด็กหญิงนฤมล  เขียวน้ำชุม 

นางสาวมุขธิดา  สนิทสนม 

นางสาวขวัญนรา  ผะกาแยม 

นางสาวพิมพผกา  คุมโนนชัย 

นางสาวรุจิรา  ต้ังภูมิ 
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ประกาศโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

เร่ือง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที ่ม ีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื ่อวันที ่ 20 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2561  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และมาตร 47  

วรรคสอง แหงแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ 

ไดกำหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักท่ีสำคัญขอหนึ่ง คือ มีการกำหนด

มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา  เพื่อเปนหลัก

ในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุก

คนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  จึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

     ประกาศ ณ วันท่ี  20  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 

 

  

 (นายสนิท  พองนวล)                                         (นายธรรมนูญ  มีเสนา) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา                          ผูอำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 



58 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบทายประกาศโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

เร่ือง  ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2562 มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 

 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห   คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปญหา 

3) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการศึกษาคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย  

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

 3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

 
ประกาศโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

เร่ือง การกำหนดเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

(ปการศึกษา 2562) 

-------------------------------------------------------- 

 โดยที ่ม ีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื ่อวันที ่ 20 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2561  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และมาตร 47  

วรรคสอง แหงแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ 

ไดกำหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักท่ีสำคัญขอหนึ่ง คือ มีการกำหนด

มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา  เพื่อเปนหลัก

ในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

ไดกำหนดคาเปาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง เพื่อนำไปสู

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จึงไดกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  

ประกาศ ณ วันท่ี      20    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 

 

  (นายสนิท  พองนวล)                                         (นายธรรมนูญ  มีเสนา) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา                          ผูอำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำป 2562 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  ระดับดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

1) ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ รอยละ 85 ไดระดับดีข้ึนไป 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห   คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 
รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป 

3) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 85 ไดระดับดีข้ึนไป 

4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รอยละ 85 ไดระดับดีข้ึนไป 

        5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
รอยละ 65 ไดผลการเรียน 

ระดับ 2 ข้ึนไป 

6) มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 87 ไดระดับดีข้ึนไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด รอยละ 90 ไดระดับดีข้ึนไป 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 90 ไดระดับดีข้ึนไป 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 90 ไดระดับดีข้ึนไป 

4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม รอยละ 90 ไดระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการศึกษาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตาม   หลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย 
ระดับดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ระดับดีเลิศ 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ระดับยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน ระดับดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ระดับดีเลิศ 

 

 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพแตละมาตรฐานและภาพรวม 

ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

1. ตารางเทียบคะแนนจากระดับคุณภาพของแตละประเด็นใน 5 มาตรฐาน 
 

ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได แปลความหมาย 

5 5 คะแนน ยอดเยี่ยม 

4 4 คะแนน ดีเลิศ 

3 3 คะแนน ดี 

2 2 คะแนน ปานกลาง 

1        1 คะแนน กำลังพัฒนา 
 

 

       2. เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพของมาตรฐาน มี  5 ระดับ 

 ระดับ  5   ยอดเยี่ยม  ระดับ  4   ดีเลิศ  ระดับ  3  ดี  

 ระดับ  2   ปานกลาง  ระดับ  1  กำลังพัฒนา 

      3. เกณฑการสรุปผลและแปลความหมาย 

คารอยละ ชวงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

80.00 – 100.00 4.50 - 5.00 5 ยอดเยี่ยม 

70.00 – 79.00 3.50 - 4.49 4 ดีเลิศ 

60.00 – 69.00 2.50 - 3.49 3 ดี 

50.00 – 59.00 1.50 - 2.49 2 ปานกลาง 

0.00 – 50.00 0.00 - 1.49 1 กำลังพัฒนา 
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คำสั่งโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

ท่ี  ๒๔๔/๒๕๖๒ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

…………………. 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดระบุความมุงหมายและหลักการของการจัด

การศึกษาใน มาตรา ๔๘  วาใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ ่งของกระบวนการบริหาร 

การศึกษาตองดำเนินการอยางตอเนื ่อง   โดยการจัดทำรายงานประจำป    เสนอตอหนวยงานตนสังกัด  

หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปของโรงเรียนพนมดงรัก

วิทยา เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึงแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑.   คณะกรรมการอำนวยการ 

     ๑.  นายธรรมนูญ  มีเสนา     ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 

     ๒.  นางจันทรา สารกิจ     รองผูอำนวยการ  รองประธานกรรมการ 

     ๓.  นายเรืองยศ  สารกิจ     ครู   กรรมการ 

     ๔.  นางอนัญญา  สุขไกร     ครู   กรรมการ 

     ๕.  นางสาวพัทธธีรา  ทูลดี     ครู   กรรมการและเลขานุการ 

     ๖.  นางพลอยไพลิน  เกษามา     ครู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     ๗.  นางสาวพรทิพย  โตสงวน     ครู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 

           ๑. วางแผนในการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปของสถานศึกษาและเตรียมการเพื่อ 

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

        ๒. ดำเนินการขยายผล  นิเทศ กำกับ ติดตาม  ควบคุมดูแล การประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจำปของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

๓.  จัดทำหรือจัดหาเอกสารท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

          ๔.  ใหคำปรึกษา แนะนำ และแกไขปญหาตาง ๆ ในการทำงาน 
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๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน      

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 ๑. นางอรอนงค  มีสะอาด  ครู   หัวหนา 

 ๒. นายสุทธิพงษ  ปนะถา  ครู   ผูชวย 

 ๓. นางสาวกัญญภัทรสรณ ไขมุกข ครู   ผูชวย 

 ๔. นางสาวนวลปรางค  พองนวล ครู   ผูชวย 

 ๕. นายสุนทร  แกวผนึก  ครู   ผูชวย 

 ๖. นางสาวเกศินี  ศิวพิทักษพงษ ครู   ผูชวย 

 ๗. นางสาวปาริฉัตร  ผิวสรอย  ครูผูชวย   ผูชวย 

  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา 

 ๑. นายวีระวัฒน   ดวงมณี  ครู   หัวหนา 

 ๒. นายธวัชชัย  มีสะอาด  ครู   ผูชวย 

 ๓. นายพรชัย  สุขแสวง  ครู   ผูชวย 

 ๔. นางสาวอารยา  แฟสันเทียะ ครู   ผูชวย 

 ๕. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสสัยกลา ครูผูชวย   ผูชวย 

                    ๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 ๑. นางสาวสุพิน  สุมิตดี  ครู   หัวหนา 

 ๒.  นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก ครู   ผูชวย 

 ๓.  นายศุภชัย  ผูกเกษร  ครู   ผูชวย 

 ๔.  นางสาวกนกศิลป  แผนทอง ครูพิเศษสอน  ผูชวย 

  ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๑. นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก คร ู   หัวหนา 

 ๒. นางสาวทัศนีย  ศรีทน  ครู   ผูชวย 

 ๓.  นางสาวกนกศิลป  แผนทอง ครูพิเศษสอน  ผูชวย 

 ๔.  นายศุภชัย  ผูกเกษร  ครู   ผูชวย 

  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

       ๑.  นายพรชัย  สุขแสวง  ครู   หัวหนา 

 ๒.  นายวีระวัฒน  ดวงมณี  ครู   ผูชวย 

 ๓.  นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ ครู   ผูชวย 

 ๔.  นางสาวบุญฉวี  กิ่งนนท  ครู   ผูชวย 

 ๕.  นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก ครู   ผูชวย 
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  ๖)  ความรู ทักษะ พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 ๑. นางสุภาพร  มฤทุกุล  ครู   หัวหนา 

 ๒. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ  ครู   ผูชวย 

 ๓.  นายฉัตรดนัย  ลำดับจุด  ครู   ผูชวย 

 ๔.  นางสาวอรอินทร ฝอยทอง ครูผูชวย   ผูชวย 

     ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

   ๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
๑. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสงค  ครู    หัวหนา 

๒. นายนพัฒน  สมัญญา            ครู   ผูชวย 

๓. นางนภาลัย  บุรีวัฒน   ครู   ผูชวย 

๔. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ   ครู   ผูชวย 

๒. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

๑.นายไพฑูรย  ทวีแสง   ครู   หัวหนา 

๒. นายธนบดี  สอนสระคู   ครู   ผูชวย 

๓. นายสันติ  ประภาสัย   ครู   ผูชวย 

๔.นายติกขเวทย  สมยิ่ง   ครู   ผูชวย 

๓. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

๑. นายปฏิวัติ  นรสาร            ครู   หัวหนา 

๒. นายฉัตรดนัย  ลำดับจุด  ครู   ผูชวย 

๓. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ   พนักงานราชการ  ผูชวย  

๔. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  

๑.นางสาวโกสุม    ทิวคู   ครู   หัวหนา  

๒. นายบรรจง  ทองกระจาย  ครู   ผูชวย  

๓. นางสาวศิริลักษณ  ราษี  ครูผูชวย   ผูชวย 

๔. นายจักกฤช  เกษามา   พนักงานราชการ  ผูชวย 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  

๒.๑  เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน     

 ๑. นายสุทธิพงษ  ปนะถา   ครู   หัวหนา 

 ๒. นางสาวพัทธธีรา  ทูลดี   ครู   ผูชวย 

 ๓. นางสาวพรทิพย  โตสงวน  ครู   ผูชวย 

     ๔. นางพลอยไพลิน  เกษามา  ครู   ผูชวย 
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๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๑. นางสาวพัทธธีรา  ทูลดี   ครู   หัวหนา 

 ๒. นายวีระวัฒน  ดวงมณี   ครู   ผูชวย 

 ๓. นางสาวทัศนีย  ศรีทน   ครู   ผูชวย 

 ๔.  นางกญัยานัฐ  ระวิวรรณ  ครู   ผูชวย 

 ๕. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสงค  ครู   ผูชวย 

 ๖. นายปฏิวัติ  นรสาร   ครู   ผูชวย 

 ๗. นายไพฑูรย  ทวีแสง   ครู    ผูชวย 

 ๘. นางพลอยไพลิน  เกษามา  ครู   ผูชวย 

 ๙. นางสาวณิชกานต  ใจกลา  ครูผูชวย   ผูชวย 

 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

 ๑. นายวีระวัฒน  ดวงมณี   ครู   หัวหนา 

 ๒.  นางสาวนวลปรางค  พองนวล  ครู   ผูชวย 

 ๓. นายพรชัย  สุขแสวง   ครู   ผูชวย 

 ๔. นายสุนทร  แกวผนึก   ครู   ผูชวย 

 ๕. นายวิญู  ศุภนัส   ครู   ผูชวย 

 ๖. นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก  ครู   ผูชวย 

 ๗. หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระฯ  ครู   ผูชวย 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

  ๑.  นางอนัญญา  สุขไกร   ครู   หัวหนา 

  ๒.  นางสาวทัศนีย  ศรีทน   ครู   ผูชวย 

  ๓.  นางสาวเกศินีย  ศิวพิทักษพงษ  ครู   ผูชวย 

  ๔.  นางสาวนุชจรี   สืบเพ็ง   คร ู   ผูชวย 

  ๕.  นางสาวศิริลักษณ  ราษี   ครูผูชวย   ผูชวย 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  ๑. นายพิษณุ   คำภู   ครู   หัวหนา  

 ๒. นายบรรจง  ทองกระจาย  ครู   ผูชวย 

 ๓. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ   ครู   ผูชวย 

 ๔. นายฉัตรดนัย  ลำดับจุด   ครู   ผูชวย 

 ๕. นายณัฐวุฒิ  รุงเรือง   พนักงานราชการ  ผูชวย 

 ๖. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ   พนักงานราชการ  ผูชวย  

  

 



67 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 ๑.  นางสาวทัศนีย  ศรีทน   ครู   หัวหนา 

 ๒.  นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก  ครู   ผูชวย 

 ๓.  นางสาวกนกศิลป  แผนทอง  ครูพิเศษสอน  ผูชวย 

 ๔.  นายศุภชัย  ผูกเกษร   ครู   ผูชวย 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได       

 ๑. นายฉัตรดนัย  ลำดับจุด   ครู   หัวหนา 

 ๒. นางกัญยานัฐ  ระวิวรรณ   ครู   ผูชวย 

 ๓. นายพิษณุ  คำภู    ครู   ผูชวย 

 ๔. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ   ครู   ผูชวย 

 ๕. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง  ครู   ผูชวย 

 ๖. นายณัฐวุฒิ   รุงเรือง   พนักงานราชการ  ผูชวย 

๓.๒  ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู       

 ๑. นายเรอืงณวิน   มีดินดำ   ครู   หัวหนา 

 ๒. นายศุภชัย  ผูกเกษร   ครู   ผูชวย 

 ๓. นางสาวกัญญภัทรสรณ ไขมุก  ครู   ผูชวย 

 ๔. นายบรรจง  ทองกระจาย  ครู   ผูชวย 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 ๑. นายวีระวัฒน   ดวงมณี   ครู   หัวหนา 

 ๒. นางอรอนงค  มีสะอาด   ครู   ผูชวย 

 ๓. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ  ครู   ผูชวย 

 ๔. นายวิญู  ศุภนัส   คร ู   ผูชวย 

 ๕. นางสาวพัชรินทร  นาคงาม  คร ู   ผูชวย 

 ๖. นางสุมิตรา  ดีเลือก   พนักงานราชการ  ผูชวย 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

 ๑. นายเรอืงณวิน   มีดินดำ   ครู   หัวหนา 

 ๒. หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระฯ  ครู   ผูชวย 

 ๓. นางสุภาพร  มฤทุกุล   ครู   ผูชวย 

 ๔. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง  ครูผูชวย   ผูชวย 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 ๑. นางอรอนงค  มีสะอาด   ครู   หัวหนา 

 ๒.  นางสาวสุพิน  สุมิตดี   ครู   ผูชวย  
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 ๓. นางสาวนวลปรางค  พองนวล  ครู   ผูชวย 

 ๔. นายไพฑูรย  ทวีแสง   ครู   ผูชวย 

 ๕. นายปฏิวัติ   นรสาร   ครู   ผูชวย 

 ๖. นายพิษณุ  คำภู    ครู   ผูชวย 

 ๗. นายฉัตรดนัย  ลำดับจุด   ครู   ผูชวย 

มีหนาท่ี 

      ๑.  ศึกษาคำชี้แจงแตละมาตรฐาน ซึ่งประกอบดวย มาตรฐาน   ตัวบงชี้ การกำหนดระดับคุณภาพหรือ

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงช้ีเครื่องมือท่ีใชในการประเมินและวิธีการประเมิน 

      ๒.  ศึกษาอบรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสี่) เพื่อจะไดทราบถึงแหลงตัวอยาง แหลงขอมูลวิธีการรวบรวมขอมูล  เครื่องมือ  

วิธีการวิเคราะห และเกณฑการประเมินคุณภาพของแตละตัวบงชี้  โรงเรียนจะตองจัดเตรียมในการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

      ๓.  จัดทำเครื่องมือแตละตัวบงช้ี อยางละเอียด เพื่อใชในการตรวจสอบตามเกณฑการประเมินคุณภาพ

ของแตละตัวบงช้ี 

      ๔.   วางแผน และจัดทำกำหนดการในการประเมินแตละตัวบงชี้ แลวดำเนินการประเมินตามมาตรฐาน

การศึกษา 

      ๕.   สรุปผลการประเมินในแตละมาตรฐานทั ้งการประเมินแบบอิงเกณฑและการประเมินแบบอิง

สถานศึกษา  ในภาพรวมตามท่ีพบระบุจุดเดนจุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ  

      ๖. เก็บรวบรวมขอมูล  หลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพใหเปนหมวดหมู และสามารถ

ตรวจสอบได  เพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. 

      ๗.  รายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหารสถานศึกษา 

๓.  คณะกรรมการนิเทศ  กำกับ  ติดตามดูแล 

      ๑.  นางจันทรา  สารกิจ รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชการ    

นิเทศ กำกับ ติดตามดูแลใน มาตรฐานท่ี ๑ ประเด็น ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

   มาตรฐานท่ี  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

      ๒.  นายเรืองยศ  สารกิจ  ครูรักษาการรองผูอำนวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

นิเทศ  กำกับ  ติดตามดูแลในมาตรฐานท่ี ๑ ประเด็น ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

      ๓.  นางอนัญญา  สุขไกร ครูรักษาการรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

นิเทศ กำกับ ติดตามดูแลในมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มีหนาท่ี  

      ๑.  นิเทศ  กำกับ  ติดตามดูแล  การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 

      ๒.  ใหคำปรึกษาหารือและรวมแกปญหาในการดำเนินงาน 
 

      ท้ังนี้ขอใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังจงปฏิบัติหนาท่ีดวยความเอาใจใสและเสียสละอยาใหเกิดความเสียหาย 

แกทางราชการได 
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                    ส่ัง ณ วันท่ี  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

               

                           (นางจันทรา  สารกิจ) 

          รองผูอำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                        ผูอำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
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ท่ีปรึกษา 

นายสนิท  พองนวล   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

นายธรรมนญู  มีเสนา   ผูอำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

นางจันทรา  สารกิจ   รองผูอำนวยการ กลุมบริหารวิชาการ 

นางอนญัญา  สุขไกร   ครู ชำนาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยกลุมบริหารงานบุคคล 

นายเรืองยศ  สารกิจ   ครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยกลุมบริหารท่ัวไป 

 

ผูจัดทำ 

นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี   ครู 

นางพลอยไพลิน  เกษามา                     คร ู

นางสาวพรทิพย  โตสงวน   ครู 

 

เนื้อหา/พิมพ/รูปเลม/ผูรับผิดชอบ 

นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี   ครู 

นายสุทธิพงษ  ปนะถา   ครู 

นางพลอยไพลิน  เกษามา                     คร ู

นางสาวพรทิพย  โตสงวน   ครู 

 

 

 

คณะทำงาน 


	ที่  ๒๔๔/๒๕๖๒
	มีหน้าที่

