
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 บทสรปุสำหรบัผู้บริหาร  
โรงเรียนพนมศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการ

พัฒนาศักยภาพของนักเรียนและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ความรู้
และข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน มีค่านิยมที่มุ่งเน้นความเป็นหนึ่งเดียว ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงด้วยกันอย่างมี
วินัย และถือเกียรติศักดิ์ศรีเป็นหนึ่ง  

โรงเรียนพนมศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
ประชุมคณะครู ผู ้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงานรายงานประจำปีของ
สถานศึกษาในรอบปีการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจำปีของ
สถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามจุดที่ควรพัฒนาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 
ผลการดำเนนิงาน  

ผลจากการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2563 ส่งผลให้โรงเรียนพนมศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนากระบวนการบริหารการจัด
การศึกษา และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปได้ว่า ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โรงเรียนพนมศึกษาได้ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
โรงเรียน (ScQA) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2563  

ทั้งนี้ โรงเรียนพนมศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ที่เป็นไปตามปญัหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและ สภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถ ในการอ่านและ
เขียน การสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ ตามที่สถานศึกษากำหนด
ปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ ๒ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ
ดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมิน และการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ
พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื ่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา
รายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวาง 

ก 



ระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง  
 
แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
   

ด้านคุณภาพของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติจริง และการวัดผล ประเมินผลด้วยตนเอง เช่น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน 
การกำหนดคะแนนแต่ละตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนต่าง ๆ การออกแบบเครื่องมือที่ใช้วัดผลประเมินผล การ
ประเมินผลงานของตนเอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจและเห็นความสำคัญใน
การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. ควรวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒. ควรมีนวตกรรมการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
1. ควรนำนโยบายแผนและกจิกรรม และวิธีการเพ่ือร่วมกันบูรณาการใหผู้้เรียนเกิดภาระงานที่น้อยลง 

และเกิดผลสูงสุด  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติจริง ใช้วิธีการที่หลากหลาย  
3. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นกัเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง  
4. ครูควรดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยแยกเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และ อ่อน 

ตามที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วให้มีความต่อเน่ืองและมีประสทิธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐานเพื ่อการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู ้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชน
ได้รับทราบ  

ขอขอบคุณ  คณะครู  นักเรียน  ผู ้ปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
โรงเรียนพนมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มีส่วนทำให้การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
การประกันคุณภาพภายในจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพนมศึกษาต่อไป 
  
 
         
        ( นายโสภณ  ทองจิตร ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

ข 



 

สารบัญ  
เรื่อง                  หน้า 

บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร................................................................................................................ ก 
คำนำ.............................................................................................................................................. ข 
สารบัญ........................................................................................................................................... ค 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา      ๑ 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน          ๒ 

ข้อมูลทั่วไป         ๒ 
 ข้อมูลครูและบคุลากร ปีการศึกษา 256๒              ๒๔ 
 ข้อมูลนักเรียน         ๒6 
 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ        ๒๘ 

ข้อมูลอาคารสถานที่        ๒๘ 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     ๒๙ 
ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     ๒๙ 
ข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน      ๓๓ 
ข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายชั้น ปีการศึกษา 256๓   ๓๔ 
ข้อมูลสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้านรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา 256๓   ๓4 
การใช้แหล่งเรยีนรู ้        ๓๕  

 ข้อมูลงบประมาณ        ๓๖  
 สภาพชุมชนโดยรวม         ๓๖ 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม     ๓๗  
ส่วนที่ 2   ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา       ๔๑             
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       ๔๑ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ๕๖ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  ๖๑ 
ส่วนที่ 3 สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ  
  แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น      ๗๑ 
ภาคผนวก          ๗๓ 
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การให้ความเห็นชอบ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 256๓  
ของโรงเรียนพนมศึกษา 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพนมศึกษา ครั้งที่  ๒  / ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256๔ ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๓ ของโรงเรียนพนมศึกษาแล้ว 

เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้

 

 
  

(ลงชื่อ)........................................................ 
      (นายศุภประสงค์ อินทพัฒน์) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
        โรงเรียนพนมศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.๑ ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนพนมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 158 ถนนสุราษฎร์ – ตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 ตำบลพนม อำเภอพนม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์ 84250 โทรศัพท์  0-77-399-115  โทรสาร 0-77-399-115     ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  http://www.phanomsuksa@hotmail.com    เปิดสอนระดับชั ้น มัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีเนื้อที่  141 ไร่ 79  ตารางวา   มีเขตพื้นที่บริการ คือ อำเภอพนม  6  ตำบล 
ประกอบด้วย ตำบลพนม  ตำบลพังกาญจน์  ตำบลต้นยวน  ตำบลคลองศก  ตำบลคลองชะอุ่น ตำบลพลูเถื่อน 
โรงเรียนพนมศึกษาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ในอุปถัมภ์ของ ก .ร.ป.กลาง เปิดทำการสอน เมื่อ
วันที่  23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2517  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนพนมศึกษาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ในอุปถัมภ์ของ ก .ร.ป.กลาง เปิดทำการ
สอน เมื่อวันที่  ๒๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗  โดยมีนักเรียนในขณะนั้นจำนวน ๓๘ คน ครู ๓ คน มีนายมนัส 
อินทร์จันทร์ ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และได้เปิดดำเนินการโดย พระสมห์จิตร กิติสาโร  เจ้าอาวาส  วัดพิทักษ์ธรร
มาราม  ร่วมกับชาวบ้านติดต่อประสานงานกับกรมสามัญศึกษา 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๒   โรงเรียนพนมศึกษาได้ย้ายมาเปิดทำการสอนที่หมู ่ที ่ ๑   ตำบลพนม   
อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กิโลเมตรที่  ๗๒ 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๗  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท  หรือโครงการ  มพช. ๒ 
 ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๕   โรงเรียนพนมศึกษา   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา   ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๗  โรงเรียนพนมศึกษา   ได้ขยายชั้นเรียนจากเดิมเปิดทำการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมาเปิดทำการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย 
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปฏิรูปทาง การศึกษา 
 ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๖ โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียน
ในฝัน 
 ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๗  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๘  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับการรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
ทอง ของกระทรวงสาธารณสุข 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙  โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ        
๑ โรงเรียนในฝัน 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลชมเชย  โรงเรียนพระราชทาน ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง 
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ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบศึกษาดูงานสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการสอนภาษาไทย 
ในงานคิด เขียน เรียน อ่าน เล่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประเภทที่ ๑ ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาพอเพียง ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ยั่งยืน 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗   โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนดี ศรีพนม เป็นโรงเรียนต้นแบบใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับสังคม 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัล “สถานศึกษารักษาศีล ๕”  
ในปีพุทธศักราช 2562  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัล “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” 
ในปีพุทธศักราช 256๓  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเหรียญ

เงิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
ในปีพุทธศักราช 256๓  โรงเรียนพนมศึกษาได้ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ

โรงเรียน(ScQA) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล   

ปัจจุบัน โรงเรียนพนมศึกษา ตำบลพนม  อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เป็นโรงเรียนขนาดกลาง      
ในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในช่วงชั้นที่ ๒–๓  มีนักเรียนทั้งหมด 7๙๓ คน มีห้องเรียนทั้งหมด  ๒2  
ห้องเรียน  แบ่งเป็น ช่วงชั้นที่  ๒   จำนวน  ๑๓   ห้องเรียน  และช่วงช้ันที่ ๓  จำนวน   1๑  ห้องเรียน   
นายโสภณ  ทองจิตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
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ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
ปญฺญา  นรนํ  รตนํ “ ปัญญาเป็นรัตนของนรชน” 

 
คำขวญัโรงเรยีน 

ความรู้คู่คุณธรรม ร่วมสานฝันกับชุมชม 
 

สีประจำโรงเรียน 
ม่วง - เหลือง 

 
            วิสัยทัศน ์
“จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
         พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน 
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
4. จัดการศึกษาโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย 
5. ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ที่มีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ 

มีศรัทธาในวิชาชีพ 
6. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
7. ใช้ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   สามัคคี มีคณุธรรม 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพนมศึกษา 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหาร 

งานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 

งานทั่วไป 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่ม 

อำนวยการ 

-งานพัฒนาหลักสูตร/ 

การจัดการเรียนการสอน 

-งานทะเบียนนักเรียน 

-งานวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนการเรียน 

-งานการวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

-งานประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา 

-งานแนะแนว 

-งานนิเทศการศกึษา 

-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-งานการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนางาน
วิชาการ 

-งานสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

 

 

-งานกิจการนักเรียน 

-งานส่งเสริมพัฒนา วินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียน 

-งานป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 

-งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

-งานข้อมูลสารสนเทศ
ของนักเรียน 

-งานสวัสดิภาพภายใน
โรงเรียนและความ
ปลอดภัยของนักเรียน 

-งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

-งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

 

 

 

-งานจัดทำและเสนอ
งบประมาณ 

-งานบริหารการเงิน 

-งานบริหารบัญช ี

-งานสารบรรณ 

-งานบริหารพัสดุ 

และสินทรัพย์ 

-งานตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการใช้ 
งบประมาณ 

-งานอนามัยโรงเรียน 

-งานการจัดระบบควบคุม
ภายในหน่วยงาน 

-งานยานพาหนะ 

-งานสวัสดิการภายใน
โรงเรียน 

 

 

 

 

-งานบรรจุแต่งตั้ง 

-งานกำหนดวิทยฐานะ 

-งานวินัยครูและบุคลากร 

-งานเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์ 

-งานพัฒนาบุคลากร 

-งานลูกจ้าง 

-งานเวรยามและดูแล
ความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 

-งานแผนงาน 

-งานสารสนเทศ 

-งานการระดม
ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

-งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-งานโรงเรียนกับชุมชน 

-งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

-งานระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 

-ประชาสัมพันธ์ 
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/2 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) 

ท21101 ภาษาไทย  1.5/3 (60) ท21102 ภาษาไทย  1.5/3 (60) 

ค21101 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) ค21102 คณติศาสตร์  1.5/3 (60) 

ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์  1.5/3 (60) 

ว21103 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 

0.5/1 (20) ว21104 วิทยาการคำนวณ1 0.5/1 (20) 

ส21101 สังคมศึกษา  1.5/3 (60) ส21102 สังคมศึกษา  1.5/3 (60) 

ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5/1 (20) ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5/1 (20) 

พ21101 สุขศึกษา  1.0/2 (40) พ21102 สุขศึกษา  1.0/2 (40) 

ศ21101 ศลิปะ  1.0/2 (40) ศ21102 ศลิปะ  1.0/2 (40) 

ง21101 การงานอาชีพ  0.5/1 (20) ง21102 การงานอาชีพ  0.5/1 (20) 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม  2.5/5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5/5 (100) 

ส20231 หนา้ที่พลเมือง 1  0.5/1 (20) ส20232 หนา้ที่พลเมือง 2 0.5/1 (20) 

ง.................................................... 1.0/2 (40) ท20202 นิทานพ้ืนบ้าน 1.0/2 (40) 

จ20201 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร1 

1.0/2 (40) จ20202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร2 

1.0/2 (40) 

หน่วยการเรียนรวม 13.5/27(540) หน่วยการเรียนรวม 13.5/27(540) 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) 

แนะแนว 1(20) แนะแนว 1(20) 

ชุมนุม 1(20) ชุมนุม   1(20) 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) 

กิจกรรมตามนโยบายและจุดเนน้ 5(100) กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

5(100) 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 2(40) กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้ 1(20) 

กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) 

ประชุมระดับ 1(20) ประชุมระดับ 1(20) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 13.5/35(700) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 13.5/35(700) 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) 

ท21101 ภาษาไทย 1.5/3 (60) ท21102 ภาษาไทย 1.5/3 (60) 

ค21101 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) ค21102 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว21103 การออกแบบและ
เทคโนโลย1ี 

0.5/1 (20) ว21104 วิทยาการคำนวณ1 0.5/1 (20) 

ส21101 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) ส21102 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) 

พ21101 สุขศึกษา 1.0/2 (40) พ21102 สุขศึกษา 1.0/2 (40) 

ศ21101 ศลิปะ 1.0/2 (40) ศ21102 ศลิปะ 1.0/2 (40) 

ง21101 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม  2.5/5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5/5 (100) 

ส20231 หนา้ที่พลเมือง1  0.5/1 (20) ส20232 หนา้ที่พลเมือง2 0.5/1 (20) 

อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร1 

1.0/2 (40) อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร2 

1.0/2 (40) 

จ20201ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร1 

1.0/2 (40) จ20202 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร2 

1.0/2 (40) 

หน่วยการเรียนรวม 13.5/27(540) หน่วยการเรียนรวม 13.5/27(540) 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) 

แนะแนว 1(20) แนะแนว 1(20) 

ชุมนุม 1(20) ชุมนุม 1(20) 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) 

กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

5(100) กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

5(100) 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) 

กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) 

กิจกรรมประชุมระดับ 1(20) กิจกรรมประชุมระดับ 1(20) 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 2(40) กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้ 2(40) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 13.5/35(700) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 13.5/35(700) 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) 

ท21101 ภาษาไทย 1.5/3 (60) ท21102 ภาษาไทย 1.5/3 (60) 

ค21101 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) ค21102 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว21103 การออกแบบและ
เทคโนโลย1ี 

0.5/1 (20) ว21104 วิทยาการคำนวณ1 0.5/1 (20) 

ส21101 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) ส21102 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) 

พ21101 สุขศึกษา 1.0/2 (40) พ21102 สุขศึกษา 1.0/2 (40) 

ศ21101 ศลิปะ 1.0/2 (40) ศ21102 ศลิปะ 1.0/2 (40) 

ง21101 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม  3.5/7 (140) รายวิชาเพิ่มเติม 3.5/7 (140) 

ส20231 หนา้ที่พลเมือง1  0.5/1 (20) ส20232 หนา้ที่พลเมือง2 0.5/1 (20) 

ค20201 คณติศาสตร์เพิ่มเติม
1 

1.0/2 (40) ค20202 คณติศาสตร์เพิ่มเติม2 1.0/2 (40) 

ว20201 เริม่ต้นโครงงานฯ 1.0/2 (40) ว20202 ของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร ์

1.0/2 (40) 

จ20201 ภาษาจีน1 1.0/2 (40) จ20202 ภาษาจีน2 1.0/2 (40) 
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หน่วยการเรียนรวม 14.5/29(580) หน่วยการเรียนรวม 14.5/29(580) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) 

แนะแนว 1(20) แนะแนว 1(20) 

ชุมนุม 1(20) ชุมนุม 1(20) 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) 

กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

3(60) กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

3(60) 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) 

กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) 

กิจกรรมประชุมระดับ 1(20) กิจกรรมประชุมระดับ 1(20) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5/35(700) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5/35(700) 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/2 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) 

ท22101 ภาษาไทย 1.5/3 (60) ท22102 ภาษาไทย 1.5/3 (60) 

ค22101 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) ค22102 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว22101 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว22103 การออกแบบและ
เทคโนโลย2ี 

0.5/1 (20) ว22104 วิทยาการคำนวณ2 0.5/1 (20) 

ส22101 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) ส22102 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) 

พ22101 สุขศึกษา 1.0/2 (40) พ22102 สุขศึกษา 1.0/2 (40) 

ศ22101 ศลิปะ 1.0/2 (40) ศ22102 ศลิปะ 1.0/2 (40) 

ง22101 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม  2.5/5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5/5 (100) 

ส20233 หนา้ที่พลเมือง3  0.5/1 (20) ส20234 หนา้ที่พลเมือง4 0.5/1 (20) 

จ20203 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร3 

1.0/2 (40) จ20204 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร4 

1.0/2 (40) 

I20201 IS1 1.0/2 (40) I20202  IS2 1.0/2 (40) 

หน่วยการเรียนรวม 13.5/27(540) หน่วยการเรียนรวม 13.5/27(540) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) 



13 
 
 

 
 

แนะแนว 1(20) แนะแนว 1(20) 

ชุมนุม 1(20) ชุมนุม (IS3) 1(20) 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) 

กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

5(100) กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

5(100) 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 2(40) กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้ 2(40) 

กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) 

ประชุมระดับ 1(20) ประชุมระดับ 1(20) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 13.5/35(700) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 13.5/35(700) 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) 

ท22101 ภาษาไทย 1.5/3 (60) ท22102 ภาษาไทย 1.5/3 (60) 

ค22101 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) ค22102 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว22101 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว22103 การออกแบบและ
เทคโนโลย2ี 

0.5/1 (20) ว22104 วิทยาการคำนวณ2 0.5/1 (20) 

ส22101 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) ส22102 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) 

พ22101 สุขศึกษา 1.0/2 (40) พ22102 สุขศึกษา 1.0/2 (40) 

ศ22101 ศลิปะ 1.0/2 (40) ศ22102 ศลิปะ 1.0/2 (40) 

ง22101 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม  3.5/7 (140) รายวิชาเพิ่มเติม 3.5/7 (140) 

ส20233 หนา้ที่พลเมือง3  0.5/1 (20) ส20234 หนา้ที่พลเมือง4 0.5/1 (20) 

อ20203 ภาษาอังกฤษอ่าน
เขียน1 

1.0/2 (40) อ20204 ภาษาอังกฤษอ่าน
เขียน2 

1.0/2 (40) 

จ20203ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร3 

1.0/2 (40) จ20204 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร4 

1.0/2 (40) 

I20201 IS1 1.0/2 (40) I20202  IS2 1.0/2 (40) 
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หน่วยการเรียนรวม 14.5/29(580) หน่วยการเรียนรวม 14.5/29(580) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) 

แนะแนว 1(20) แนะแนว 1(20) 

ชุมนุม 1(20) ชุมนุม (IS3) 1(20) 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) 

กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

3(60) กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

3(60) 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) 

กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) 

กิจกรรมประชุมระดับ 1(20) กิจกรรมประชุมระดับ 1(20) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5/35(700) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5/35(700) 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) 

ท22101 ภาษาไทย 1.5/3 (60) ท22102 ภาษาไทย 1.5/3 (60) 

ค22101 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) ค22102 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว22101 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว22103 การออกแบบและ
เทคโนโลย2ี 

0.5/1 (20) ว22104 วิทยาการคำนวณ2 0.5/1 (20) 

ส22101 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) ส22102 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) 

พ22101 สุขศึกษา 1.0/2 (40) พ22102 สุขศึกษา 1.0/2 (40) 

ศ22101 ศลิปะ 1.0/2 (40) ศ22102 ศลิปะ 1.0/2 (40) 

ง22101 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม  3.5/7 (140) รายวิชาเพิ่มเติม 3.5/7 (140) 

ส20233 หนา้ที่พลเมือง3  0.5/1 (20) ส20234 หนา้ที่พลเมือง4 0.5/1 (20) 

ค20203 คณติศาสตร์เพิ่มเติม
3 

1.0/2 (40) ค20204 คณติศาสตร์เพิ่มเติม4 1.0/2 (40) 

ว20203 เชื้อเพลิงเพื่อการ
คมนาคม 

1.0/2 (40) ว20204 วิทยาศาสตร์กับความ
งาม 

1.0/2 (40) 

I20201 IS1 1.0/2 (40) I20202  IS2 1.0/2 (40) 
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หน่วยการเรียนรวม 14.5/29(580) หน่วยการเรียนรวม 14.5/29(580) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) 

แนะแนว 1(20) แนะแนว 1(20) 

ชุมนุม 1(20) ชุมนุม (IS3) 1(20) 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) 

กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

3(60) กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

3(60) 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) 

กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) 

กิจกรรมประชุมระดับ 1(20) กิจกรรมประชุมระดับ 1(20) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5/35(700) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5/35(700) 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/2 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) 

ท23101 ภาษาไทย 1.5/3 (60) ท23102 ภาษาไทย 1.5/3 (60) 

ค23101 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) ค23102 คณติศาสตร์ 1.5/3 (60) 

ว23101 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5/3 (60) 

ว23103 การออกแบบและ
เทคโนโลยี3 

0.5/1 (20) ว23104 วิทยาการคำนวณ3 0.5/1 (20) 

ส23101 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) ส23102 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) 

พ23101 สุขศึกษา 1.0/2 (40) พ23102 สุขศึกษา 1.0/2 (40) 

ศ23101 ศลิปะ 1.0/2 (40) ศ23102 ศลิปะ 1.0/2 (40) 

ง23101 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม  2.5/5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5/5 (100) 

ส20235 หนา้ที่พลเมือง5  0.5/1 (20) ส20236 หนา้ที่พลเมือง6 0.5/1 (20) 

ง.......................................................... 1.0/2 (40) ง………………………………………………… 1.0/2 (40) 

จ20205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร5 1.0/2 (40) จ20206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร
6 

1.0/2 (40) 

หน่วยการเรียนรวม 13.5/27(540) หน่วยการเรียนรวม 13.5/27(540) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) 
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แนะแนว 1(20) แนะแนว 1(20) 

ชุมนุม 1(20) ชุมนุม 1(20) 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) 

กิจกรรมตามนโยบายและจุดเนน้ 5(100) กิจกรรมตามนโยบายและจุดเนน้ 5(100) 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 2(40) กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้ 2(40) 

กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) 

ประชุมระดับ 1(20) ประชุมระดับ 1(20) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 13.5/35(700) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 13.5/35(700) 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) 

ท23101 ภาษาไทย 1.5/3 (60) ท23102 ภาษาไทย 1.5/3 (60) 

ค23101 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) ค23102 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว23101 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) ว23102 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว23103 การออกแบบและ
เทคโนโลยี3 

0.5/1 (20) ว23104 วิทยาการคำนวณ3 0.5/1 (20) 

ส23101 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) ส23102 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) 

พ23101 สุขศึกษา 1.0/2 (40) พ23102 สุขศึกษา 1.0/2 (40) 

ศ23101 ศลิปะ 1.0/2 (40) ศ23102 ศลิปะ 1.0/2 (40) 

ง23101 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม  2.5/5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5/5 (100) 

ส20235 หนา้ที่พลเมือง5  0.5/1 (20) ส20236 หนา้ที่พลเมือง6 0.5/1 (20) 

อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
แสดง 

1.0/2 (40) อ20206 ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 1.0/2 (40) 

จ20205 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร5 

1.0/2 (40) จ20206 ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร6 

1.0/2 (40) 

หน่วยการเรียนรวม 13.5/27(540) หน่วยการเรียนรวม 13.5/27(540) 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) 

แนะแนว 1(20) แนะแนว 1(20) 

ชุมนุม 1(20) ชุมนุม 1(20) 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) 

กิจกรรมตามนโยบายและจุดเนน้ 5(100) กิจกรรมตามนโยบายและจุดเนน้ 5(100) 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) 

กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) 

กิจกรรมประชุมระดับ 1(20) กิจกรรมประชุมระดับ 1(20) 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 2(40) กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้ 2(40) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 13.5/35(700) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 13.5/35(700) 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. (ชม.) รายวิชาพื้นฐาน/กิจกรรม นก. (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) รายวิชาพื้นฐาน 11/22(440) 

ท23101 ภาษาไทย 1.5/3 (60) ท23102 ภาษาไทย 1.5/3 (60) 

ค23101 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) ค23102 คณติศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว23101 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) ว23102 วิทยาศาสตร ์ 1.5/3 (60) 

ว23103 การออกแบบและ
เทคโนโลยี3 

0.5/1 (20) ว23104 วิทยาการคำนวณ3 0.5/1 (20) 

ส23101 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) ส23102 สังคมศึกษา 1.5/3 (60) 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5/1 (20) 

พ23101 สุขศึกษา 1.0/2 (40) พ23102 สุขศึกษา 1.0/2 (40) 

ศ23101 ศลิปะ 1.0/2 (40) ศ23102 ศลิปะ 1.0/2 (40) 

ง23101 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5/1 (20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5/3 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม  3.5/7 (140) รายวิชาเพิ่มเติม 3.5/7 (140) 

ส20235 หนา้ที่พลเมือง5  0.5/1 (20) ส20236 หนา้ที่พลเมือง6 0.5/1 (20) 

ค20205 คณติศาสตร์เพิ่มเติม
1 

1.0/2 (40) ค20206 คณติศาสตร์เพิ่มเติม2 1.0/2 (40) 

ว20205 พลังงานทดแทนฯ 1.0/2 (40) ว20206 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0/2 (40) 

ว20289 คอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 

1.0/2 (40) ว20290 คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบฯ 

1.0/2 (40) 



23 
 
 

 
 

หน่วยการเรียนรวม 14.5/29(560) หน่วยการเรียนรวม 14.5/29(560) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(60) 

แนะแนว 1(20) แนะแนว 1(20) 

ชุมนุม 1(20) ชุมนุม 1(20) 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1(20) 

กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

3(60) กิจกรรมตามนโยบายและ
จุดเน้น 

3(60) 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1(20) 

กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) กิจกรรมวิถีพุทธ 1(20) 

กิจกรรมประชุมระดับ 1(20) กิจกรรมประชุมระดับ 1(20) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5/35(700) รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5/35(700) 

 
 

1.2 แนวทางการจัดการศึกษา  
  

โรงเรียนพนมศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในรอบปี
ที่ผ่านมา มีการวิเคราะห์นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อศึกษาและนำข้อมูล ผลการประเมิน ผลการนิเทศ
และติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และจุดเน้นของสถานศึกษา จัดประชุมครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อ
รับทราบแนวทางในการปฏิบัติ และร่วมกันวางแผนในการขับเคลื่อน การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและ ความ
จำเป็นเร่งด่วนของสถานศึกษา ตลอดจนสอดรับกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของโรงเรียน 
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๑.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร 
     ๑.๓.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในตำแหน่ง 

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ(คน) 
 

รวม 

 ระดับการศึกษา(คน) 
ประสบการณ ์

ในตำแหน่ง(เฉลี่ย) 
ชาย หญิง ต่ำกว่า  

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 - 6 
ครูประจำการ 12 27 39 - 29 10 - 9 
พนักงานราชการ - 3 3 - 3 - - 7 

ครูอัตราจ้าง 1 1 2 - 2 - - 5 
ครูพี่เลี้ยง - 1 1 - 1 - - 3 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 - 1 - - 2 
นักการ / ภารโรง 1 - 1 1 - - - 32 

พนักงานขับรถ 1 - 1 1 - - - 21 
ยาม 1 - 1 1 - - - 4 

รวม 17 34 51 3 36 12 -  
 
- จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  44 คน คิดเป็นรอ้ยละ  97.78 
- จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด  1 คน คิดเป็นร้อยละ   2.22 
- สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา  - คน จำนวน     -       คน 
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แผนภูมิแสดงระดับการศึกษาของครูและบคุลากร 

   ๑.๓.2 จำนวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการสอนของครู 1 คน 

สาขาวิชา จำนวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
คณิตศาสตร ์ 6 17 
วิทยาศาสตร ์ 7 15 
ภาษาไทย 4 18 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 5 17 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 2 17 
สังคมศึกษา 6 19 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4 16 
ศิลปะ 3 16 
สุขศึกษาและพละศึกษา 3 14 
แนะแนว 1 18 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม 1 23 
บรรณารักษ ์ 1 10 

รวม 45 - 
 

 

แผนภูมิแสดงแผนภูมิแสดงระดับการศึกษาของครูและบคุลากร 

 

23.00 

71.00 

6.00 

ระดับการศึกษาของครูและบุคลากร

ป.โท

ป.ตรี

ต่ํากว่า ป.ตรี
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แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยชั่วโมงสอนของครทูุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

 

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 รวม  793  คน 
ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
จำนวนห้อง ๕ 4 4 4 4 3 2๔ 

เพศ 
ชาย 104 73 57 49 39 38 360 
หญิง 77 74 64 89 76 53 433 

รวม 181 147 121 138 11 91 793 
เฉลี่ยต่อห้อง ๓๗ 37 30 35 29 30 35 

 

๖ ๗ ๔ ๕ ๒ ๖ ๔ ๓ ๓ ๑ ๑ ๑

๑๗ ๑๕ ๑๘ ๑๗
๑๗

๑๙
๑๖ ๑๖ ๑๔ ๑๘ ๒๓

๑๐

ค่าเฉล่ียชั่วโมงสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

จ ำนวนคน ชั่วโมง



27 
 
 

 
 

 

 แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563  

 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 - 2563 
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๑.๕ รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 

1. รางวัลเหรียญเงิน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี
การศึกษา2563 
2. โรงเรยีนมาตรฐานสากล 

สพม.สฎ ชพ. 
 
 

สพฐ. 
ผู้บริหาร รางวัลเสมารักษ์ ปี ๒๕๖๓ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

คร ู

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 25 คน 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 10 
จำนวน 22 คน 

สำนักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) 

นักเรียน 
รางวัลเด็กดีของแผ่นดิน 

ขั้นพื้นฐาน จำนวน— คน 
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

 
๑.๖ ข้อมูลอาคารสถานที ่

อาคารสถานที ่ จำนวน 
อาคารแบบเรียน 216 ก.(8)  ( อยู่ระหว่างการรื้อถอน ) 
อาคารแบบเรียน cs 208 (พ.ศ.2527) 
อาคารแบบเรียน  216 ล.(ป29) 
อาคารโรงอาหาร – หอประชุมแบบ 100/27(พ.ศ.2535) 
อาคารฝึกงานแบบ Gen A (พ.ศ.2527) 
อาคารฝึกงาน  (พ.ศ.2527) 
บ้านพักครู แบบ 2032/27 
บ้านพักครู แบบ 202 ก 
บ้านพักครู แบบ 202 (แฝด) 
ห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ ฝ.33 
ศาลาพักผ่อน 
สนามฟุตบอล  

ครึ่งหลัง 
ครึ่งหลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
2 หลัง 
6 หลัง 
1 หลัง 
1 ชุด 
6 หลัง 
1 สนาม 
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๑.๗ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
เปรียบเทียบร้อยละเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จำนวนผู้เรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

กับค่าเป้าหมายที่กำหนด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2563 

 

๑.๘ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และค่าเป้าหมายที่กำหนด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2563แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการ
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ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน(O-NET) และค่าเป้าหมายที่กำหนด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2563 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และค่าเป้าหมายที่กำหนด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2563 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และค่า

เป้าหมายที่กำหนดระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2563 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563 
       เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 
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๑.๙ คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ระดับดีขึน้ไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

 
แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
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1.10 การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายชั้น ปีการศึกษา 2563 

 
แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยการอา่น คิดวิเคราะห์ และเขยีนรายชั้น 

1.11 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้านรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา 25๖๓  
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1.12 การใช้แหล่งเรียนรู ้
1.12.1 แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน

 
 

1.12.2 จำนวนห้องเรียนทีใ่ช้แหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 256๓ 
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1.13 ข้อมลูงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 

 1.7.1 กลุ่มบรหิารวิชาการ      จำนวน   2,604,170.00  บาท คิดเป็นรอ้ยละ  53.13 
 1.7.2 กลุ่มบรหิารงบประมาณ  จำนวน   1,042,738.18  บาท คิดเป็นรอ้ยละ  21.27 
                 - สำรองจ่าย        จำนวน      260,000.00  บาท คิดเป็นรอ้ยละ    5.30 
 1.7.3 กลุ่มบรหิารงานบุคคล  จำนวน      315,000.00  บาท คิดเป็นรอ้ยละ    6.43 
 1.7.4 กลุ่มบรหิารทั่วไป   จำนวน      680,000.00         บาท คิดเป็นรอ้ยละ  13.87 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละการจัดสรรงบประมาณในหน่วยงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละการจัดสรรงบประมาณในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
1.13 สภาพชุมชนโดยรวม  
 ข้อมูลอาชีพหลักชุมชน ศาสนาที่ชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 
รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองในชุมชน 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ รวมกลุ่มเป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 27,000 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอพนม สถานีตำรวจอำเภอพนม อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ ทำสวนยางพารา ปลูกปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ประกอบอาชีพธุระกิจการท่องเที่ยว ค้าขาย และ

53.13 

21.27 

5.30 
6.43 

13.87 

ข้อมูลงบประมาณ

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

สํารองจ่าย

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป
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รับจ้าง   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี /ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ วันสารท
เดือนสิบ 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ สวนยางพารา ปลูก
ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ประกอบอาชีพธุระกิจการท่องเที่ยว ค้าขาย และรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 200,000บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 

3) ท้องถิ่น ชุมชน ผู้นำในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน ผู้ปกครองมีความสนใจในการดูแลการเรียนของนักเรียน หน่วยงานต้น
สังกัดให้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ความรู้ ความสามารถของผู้ปกครองที่จะให้คำแนะนำการเรียนแก่
นักเรียน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ในชุมชน มีสื่อเทคโนโลยีเอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างทั่วถึง 

 
1.14 สรุปผลการประเมินคุณภาพของสำนักงานการประเมินมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  

(รอบสาม) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่วา่ด้วยผลการจดัการศึกษากลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    ๑๐.๐๐ ๙.๕๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๘ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๖๖ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ 6.46 ต้องปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสรมิ 
   

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษากลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    



38 
 
 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสรมิ    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 

   

ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในกลุ่มตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๗ ดีมาก 

รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๔๑ ดี 

 
จุดเด่น 
 1. ผู ้เร ียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที ่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายแข็งแรง มี
สุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานที่ มีความสามารถด้านการคิด การปรับตัวเข้ากับสังคม มีผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ผลสะท้องเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และโดดเด่นในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ สถานศึกษาสารมารถบริหารงานเพื่อ
รักษามาตรฐานสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา 
 3. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อพัฒนาการทางสมอง ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการสอนเหามาะสมกับท้องถิ่น 
 4. สถานศึกษามีพัฒนาการของการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ความสามารถด้านการคิดและผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน 
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา จัดทำการใช้การปรับปรุง
แผนการสอน จัดหา จัดทำ และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 3. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนเพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนผู้เรียนให้ครบทุกคน และการวิเคราะห์ผู้เรียน การค้นคว้าวิจัยสื่อเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกกลุ่มสาระและทำอย่างต่อเนื่อง 
 4. การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2533 
1) ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1) ผู ้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น การทำกิจกรรมการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำกิจกรรมโครงการ โดยมี
การประดิษฐ์ คิดค้น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น 
 2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริง จัดกลุ่มผู้เรียนตามสภาพปัญหา ทำการสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียน
ได้อ่านทบทวนบทเรียน จัดสรุปเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง พี่แนะนำน้อง ทั้งนี้ควร
มีการทดสอบความรู้เป็นระยะ เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียนควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด 
อินเทอร์เน็ต ภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานสร้างองค์ความรู้ใหม่จากเนื้อหาความรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ควรนำผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาวิเคราะห์และตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นภายใต้การนิเทศ กำกับ ติดตามที่เป็นระบบและต่อเนื่อง มีการประเมินผลการ
ดำเนินงานเป็นระยะ ๆ นำผลมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย 
 
2)  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การจัดทำ การใช้ การปรับปรุง
แผนการสอน จัดหา จัดทำและส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 2) สถานศึกษาควรบริหารเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที ่ เช่น ให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการจัดตั ้ง และใช้จ่าย
งบประมาณ การมีส่วนร่วมในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน รวมทั้ง
การจัดหารายได้ของสถานศึกษา เป็นต้น 
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3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1) ครูควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มทีักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใหม้ีกิจกรรมกระบวรการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนได้ทดลอง ได้ค้นคว้า ได้ตรวจสอบความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น วางแผนการวัดผลและการ
ประเมินผลตามสภาพจริงและนำไปใช้พัฒนาผู้เรียน โดยให้ครูทุกคนเตรียมการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา ให้มีการบันทึก
ผลหลังสอนที่เน้นให้มีรายละเอียดของผลการสอน ให้สามารถแก้ระบบปัญหาของผู้เรียนแต่ละคนได้เพื่อนำผลการ
บันทึกหลังสอนไปใช้ทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มให้ตรงประเด็นของ
ปัญหา และทำการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ควรกำหนดปฏิทินการนิเทศให้ชัดเจน 
 
 2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรีนเพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกคน ครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนและทำการค้นคว้าวิจัยสื่อ เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกกลุ่มสาระและทำอย่างต่อเนื่องและสถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้ครูสอนตรงวิชาเอกที่ศึกษามากับความถนัด และสนับสนุนให้ผลิตสื่อการเรียนการสอน  
 
4) ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 1) สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) โดย
จัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อำนวยต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้
เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 2) ควรมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ประกันคุณภาพภายใน    
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
 
 

ประเดน็การประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผลการ
ประเมนิ 

๑.๑) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน 

763 580 75.13 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
65 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๑.๒) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
เขียน 

763 580 75.13 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
65 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๑.๓) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สื่อสาร 

763 580 75.13 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
65 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดคำนวณ 

763 567 73.45 ดีเลิศ 
ร้อยละ 

62 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

สรุปการประเมิน ดีเลิศ ดี 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
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๒) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และ
แก้ปัญหา 

 
 

ประเดน็การประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมนิ 

๒.๑) ผู้เรียนมี
ความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห ์

763 580 75.13 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
65 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๒.๒) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  

763 580 75.13 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
65 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๒.๓) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็  

763 580 75.13 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
65 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตผุล
ประกอบการตดัสินใจ 
ในการแก้ปัญหา 

763 580 75.13 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
65 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
สรุปการประเมิน 

 
ดีเลิศ ดี 

ยอด
เยี่ยม 
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๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 

 
 

ประเดน็การประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมนิ 

๓.๑) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเอง  

763 568 74.44 ดี 
ร้อยละ 

70 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

๓.๒) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม  

763 650 85.19 ดีเลิศ 
ร้อยละ 

๗๐ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

๓.๓) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
เชื่อมโยงองคค์วามรู้ 
และประสบการณ ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ เปน็
แนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิน้งาน 
ผลผลิต 

763 500 65.53 
ปาน
กลาง 

ร้อยละ 
70 

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

 
สรุปการประเมิน 

 
ดี ดี 

ตาม
เป้าหมาย 
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๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 
 

 
 

ประเดน็การประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมนิ 

๔.๑) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

763 751 98.43 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
85 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๔.๒) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
สารสนเทศ 

763 751 98.43 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
85 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๔.๓) ผู้เรียนมี
ความสามารถใช้
เทคโนโลยี ในการ
สื่อสาร 

763 751 98.43 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
85 

สงูกว่า
เป้าหมาย 

 
สรุปการประเมิน 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 
 

 
 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มีค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดบัชาติ (ONET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ผลการประเมนิ
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

สรุปผลเปรียบเทียบกับเปา้หมาย 

ผลตา่ง สรุป 
ภาษาไทย ๔๘.๔๓ 5๓.๙๒ -๕.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย  
คณิตศาสตร ์         21.๘๑ 2๕.๕๙ -๓.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย  
วิทยาศาสตร ์ 2๗.๑๗ ๔๔.๑๒ -๑๖.๙๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย  
ภาษาอังกฤษ 29.๒๗ ๒๘.๓๐ +๐.๙๗ สูงกว่าเป้าหมาย  
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๑.๖๗ 3๗.๙๘ -๖.๓๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย  

สรุปการประเมิน กำลังพัฒนา 
 
 

มีค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ผลการประเมนิ
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

สรุปผลเปรียบเทียบกับเปา้หมาย 

ผลตา่ง สรุป 
ภาษาไทย ๔๐.๕7 ๔๒.๕๘ -๑.๒๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ ๒๐.๖๑ ๒๑.๒๔ -๐.๙๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร ์ 2๘.๒๘ 2๗.๐๓ +๐.๘๙ สูงกว่าเป้าหมาย 
สังคมศึกษา 3๒.๗๙ 3๒.๙๘ -๒.0๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
ภาษาอังกฤษ 22.๓๗ 2๒.๘๗ -๑.๐๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2๘.๙๓ ๒๙.๓๔ -๐.๔๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

สรุปการประเมิน กำลังพัฒนา 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 

 
 

ประเดน็การประเมิน 

ร้อยละเฉลี่ยทีไ่ด ้
ระดับ 2 ขึน้ไป 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผลเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาค ๑ ภาค ๒ 
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ผลตา่ง สรุป 

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ได้ระดบั 2 ขึ้นไป 

83.85 88.16 86.01 
ร้อยละ 

60 
+4.31 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ ได้ระดบั 2 ขึ้นไป 

88.35 93.52 90.94 
ร้อยละ 

60 
+5.17 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ได้ระดบั 2 ขึ้นไป 

81.59 93.96 87.78 
ร้อยละ 

60 
+12.37 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ ได้ระดบั 2 ขึ้นไป 

75.89 93.84 84.87 
ร้อยละ 

60 
+17.95 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ ได้ระดบั 2 ขึ้นไป 

85.91 89.62 87.77 
ร้อยละ 

60 
+3.71 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ได้ระดบั 2 ขึ้นไป 

81.47 98.88 90.18 
ร้อยละ 

60 
+17.41 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

สรุปการประเมิน 
ยอด
เยี่ยม 
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๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคตทิีด่ีต่องานอาชพี 
 

 
 

ประเดน็การประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมนิ 

๖.๑) ผู้เรียนมคีวามรู้
พื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

763 733 96.07 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ  
89 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๖.๒) ผู้เรียนมทีักษะ
พื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

763 733 96.07 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ  
89 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๖.๓) ผู้เรียนมคีวามรู้
พื้นฐานในการทำงาน
หรืองานอาชีพ 

763 686 89.91 ดีเลิศ 
ร้อยละ  

89 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

๖.๔) ผู้เรียนมทีักษะ
พื้นฐานในการทำงาน
หรืองานอาชีพ 

763 686 89.91 ดีเลิศ 
ร้อยละ  

89 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

๖.๕) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ในการทำงานหรืองาน
อาชีพ 

763 763 100 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ  
89 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรุปการประเมิน ยอด
เยี่ยม 

ดีเลศิ สูงกว่า
เป้าหมาย 
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดตีามที่สถานศกึษา
กำหนด  

 
 

ประเดน็การประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมนิ 

๑. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

763 721 94.49 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
90 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

763 763 100 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
90 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๓. การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

763 725 97.50 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
90 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรุปการประเมิน 
ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ตาม
เป้าหมาย 
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๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 

 
 

ประเดน็การประเมิน 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวนผู้เรียน
ที่มี

ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

(คน) 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เรียน

ที่มี
ความสามารถ
ระดับดีขึ้นไป
ตามประเด็น
การประเมิน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย

เชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมนิ 

๔.๑) ผู้เรียนมกีารรักษา
สุขภาพกาย อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

763 677 88.73 ดีเลิศ 
ร้อยละ 

85 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

๔.๒) ผู้เรียนมกีารรักษา
สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย 

763 739 96.85 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ  
8๘ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 

763 734 96.19 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
90 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรุปการประเมิน 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 
 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน ระดับคณุภาพ เป้าหมายที่
กำหนด 

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กำหนด 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ดี สูงกว่าเป้าหมาย 

๑) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ 

ดีเลิศ ดี สูงกว่าเป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดี สูงกว่าเป้าหมาย 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี ตามเป้าหมาย 

๔) ม ีความสามารถในการใช ้ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ดี สูงกว่าเป้าหมาย 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๑) การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลัก
หลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๓) การยอมรับที ่จะอยู ่ร ่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ดี สูงกว่าเป้าหมาย 
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1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม   
๒. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนพนมศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เต็ม
ศักยภาพอย่างสูงสุด จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง และกระบวนการกลุ่มอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู ้เรียนได้เผชิญปัญหาและแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง จัด
กิจกรรมรักการอ่านเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน และสนใจ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดนิทรรศการ ส่งเสริมความรู้ เปิดบ้านวิชาการ Open House จัดกิจกรรมสอดแทรก
และปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ Best Practices 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร ฟัง พูด อ่าน  และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของตนเอง เช่น กิจกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ การเข้าสู่อาเซียนโดยคุณครูเจ้าของภาษา  

ในการนี้โรงเรียนพนมศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยจัดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพเพื่ อ
ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้เปิด
กว้างทางการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข มุ่งเน้นทักษะศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการใช้วินัยเชิงบวกในห้องเรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน มีความขยัน อดทน รับผิดชอบในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ กิจกรรมสนับสนุนการสอบ (O-NET) และกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) โดยการสอดแทรกแนวข้อสอบ ในการจัดการเรียนรู้ และสอนซ่อมเสริม ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมเพชรพนมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านภาษา เพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยครูเจ้าของภาษา 2) โครงการพัฒนางานแนะแนวเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการและแนะแนวการศึกษาให้กับผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพและสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการศึกษาต่อได้
อย่างเหมาะสม 3) โครงการพัฒนางานศักยภาพนักเรียนเรียนรวม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการ
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อ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ พัฒนาทักษะด้านพฤติกรรมทางอารมณ์ และสังคมของนักเรียนเรียนรวม 
รวมทั้งพัฒนาทักษะวิชาเชิงบูรณาการ 4) โครงการพัฒนาห้องสมุด จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด และกิจกรรม
รักการอ่านเพื่อให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัวและมีนิสัยรักการอ่าน    
5) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรี จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จ าก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถนำประสบการณ์มา
พัฒนาการเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีโครงการ และกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 6) โครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประกอบด้วย กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมมาลาบูชาครู กิจกรรมตักบาตรรับอรุณ โดยครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและเลี ้ยงพระในโรงเรียน กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัน
สำคัญ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ในเรื่องวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีวินัยมีความรับผิดชอบ
และปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาและหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม ประกอบด้วยกิจกรรมค่ายลูกเสือและเนตรนารี 7) โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมอบรมวินัยจราจร โดยเชิญตำรวจมาเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา โดยการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบในโรงเรียน
ให้กับนักเรียนแต่ละห้อง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีทักษะในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตลอดจน
มีความรู้ มีทักษะชีวิต และมีภูมิคุ้มกันจากสารเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมรู้ทันสุขภาพ จิตสังคมปลอดภัย 
โดยให้ผู้เรียนทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬาประจำทุกปี ผู้เรียนทำแบบประเมินสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมที่ดี ตามแบบประเมินแต่ละระดับชั้น
ที่โรงเรียนจัดทำขึ้น ประกอบด้วย พฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมด้านความเกเร พฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่ง 
และพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ทำให้ผู้เรียนรู้ถึงสมรรถะทางด้านร่างกายของตนเอง ว่าอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี หรือต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง และทำให้รู้ถึงความสามารถทางร่างกายของตนเอง ว่ามีความเหมาะสม
ที่จะเล่นกีฬาชนิดใดเพื่อความเป็นเลิศในกีฬาชนิดนั้น ๆ อีกทั้งทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเห็นถึงคุณค่าของ
ตนเอง ในการตัดสินใจที่ดีมีเหตุผล ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึง
บุคคลรอบข้าง เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงสุขภาพจิตว่าในขณะนั้นสุขภาพจิต เราดีหรือไม่อย่างไร และนำสิ่งที่รู้ที่
เข้าใจมาปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันถ่วงที 8) โครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการรู ้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างมีขั้นตอน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   
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9) โครงการค่ายชุมทางศิลป์วาดเส้นเล่นสี โดยการจัดค่ายศิลปะและเชิญวิทยากร อาจารย์ชัยวัฒ วรรณานน 
ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนพนมศึกษา ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา ใน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่ายร่วมกำหนดแผนในการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนอย่างเป็นระบบ ร่วมกำหนดโครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ร่วมกำหนดหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ตอบสนองความต้องการของผู้เ รียน
และชุมชน สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น โครงการ
พัฒนาระบบงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ โครงการพัฒนางานแนะแนวเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการ
พัฒนางานศักยภาพนักเรียนเรียนรวม โครงการพัฒนางานห้องสมุด โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการรั้วดอกแก้วสดใสห่างไกลยาเสพติด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรี โครงการ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารได้ดี มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามวัย กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเหมาะสมด้วยความสุภาพ ไม่
ก้าวร้าว มีความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นทุกปี ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ใน
ระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานตามวัยและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
อาชีพที่ใฝ่ฝัน  ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และโครงงานต่าง ๆ และที่เห็นได้ชัดคือ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ซึ่งดำเนินการโดย ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ใช้รูปแบบพี่สอนน้องใน
การเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีครูเป็นที่ปรึกษา สภานักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา ได้มีการ
จัดทำธรรมนูญหรือระเบียบ หรือข้อบังคับสภานักเรียน จัดทำคู่มือแนวทางการการปฏิบัติงานสภานักเรียน 
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน พร้อมกำหนดบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามธรรมนูญ กำหนด
แผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนรวมถึงจัดทำแผนการพัฒนางานสภานักเรียน โรงเรียนพนม
ศึกษา ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเหรียญเงิน ผู้เรียนมีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถานศึกษาได้ มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีจิต
อาสาร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีความภูมิ ใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น งานอาชีพ และการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ยอมรับการอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างและหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และพฤติกรรมทางสังคม 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางจิต สังคมที่ดี มีความร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบดนตรี กีฬา และศิลปะ รู้จักการป้องกัน
ตนเองจากสิ่งยั่วยุและอันตรายต่าง ๆ ไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว เพื่อนร่วม
สถานศึกษา ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข จากการดำเนินงานของสถานศึกษาส่งผลให้ผลการพัฒนา
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คุณภาพ ของผู้เรียนมีความเหมาะสมเป็นไปได้ น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

 
2. ผลการพัฒนา  

ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม ปรากฏผลดังนี้  

1. ผู้เรียนร้อยละ 74.71 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทีส่ถานศึกษากำหนด  

2. ผู้เรียนร้อยละ 75.13 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

3. ผู้เรียนร้อยละ 75.04 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4. ผู้เรียนร้อยละ 98.43 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร  
5. ผู้เรียนร้อยละ 97.93 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป  
6. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับช้ัน พบว่า นักเรียนร้อย

ละ  99 .95  ผ ่ าน เ กณฑ ์ ก า รประ เม ิ นท ี ่ ส ถ านศ ึ กษากำหนด  โดยแยกตามสมรรถนะด ั งนี้   
 6.1 นักเรียนร้อยละ 99.94 มีความสามารถในการสื่อสาร ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษา
กำหนด  

6.2 นักเรียนร้อยละ 99.95 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่
สถานศึกษากำหนด  

6.3 นักเรียนร้อยละ 99.95 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษา
กำหนด  

6.4 นักเรียนร้อยละ 99.95 มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
สถานศึกษากำหนด  

6.5 นักเรียนร้อยละ 99.95 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
สถานศึกษากำหนด  

7. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.75  
๘. ผู้เรียนร้อยละ 94.39 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ  
๙. ผู้เรียนร้อยละ 94.52 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด 
1๐. ผู้เรียนร้อยละ 100 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
1๑. ผู้เรียนร้อยละ 97.50 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
1๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๙๒ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
1๓. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น

ร้อยละ ๙๐.๐๘ และระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๐ 
๑๔. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อสายอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๒ และ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๙ 
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1๕. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงความรู้จาก
ห้องเรียนสู่ประสบการณ์ตรง 

 
3. จุดเด่น  

ผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ
และด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องปรากฏผลดังนี้  
 1. คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนปีการศึกษา 2563 มคี่าเฉลี่ยร้อยละของ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
 2. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน และชุมชนให้ความช่วยเหลือและพฒันาตลอดจนเป็นแรงขับเคลือ่นในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ  
 3. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม สามารถปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษาได้อย่างเคร่งครัด มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง รู้จักบทบาทและหน้าที่
ของตนเอง รู้จักแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำกิจกรรมในชั้นเรียน การทำกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การทำกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสม  
 
4. จุดควรพัฒนา  
 1. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
 2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่บูรณาร่วมกันระหว่าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อลดภาระงานให้กับนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะและความสามารถ
อย่างรอบด้าน 
 3. การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลของผู้เรียน  
 4. ควรพัฒนานักเรียนด้านจิตสำนึกและการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน มีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ 
ตรวจสอบข้อมูลเพื ่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบรวมทั ้งพิจารณาเหตุการณ์ สถานการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และให้รู้จักใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และ
สาธารณประโยชน์  
 5. การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลของผู้เรียน  
5. หลักฐานสนับสนุน 
 1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศกึษา 2563  
 2. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา (ป.พ.๕)  
 3. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563  
 4. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนปีการศึกษา 2563  
 5. เกียรติบัตรระดับเงิน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 

ระดับคณุภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมนิ 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ไว ้

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.4  มีการพฒันาครูและบคุลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.5  มีการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ดีเลศิ ดีเลศิ ตามเป้าหมาย 
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1. ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ  
2. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนพนมศึกษามีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิเคราะห์นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการวางแผนในการขับเคลื่อน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการ
จัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และจัดทำแผนงาน
โครงการเพื่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดี ผลการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ผู้เรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ในด้านการ
พัฒนาคุณภาพของครู ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความ
ต้องการ โดยสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็น โดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนและครูเป็นสำคัญ 
จัดให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน นอกจากการมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนและครูผู้สอน สถานศึกษายังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ เพิ่มแหล่งเรียนรู้ 
พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมทุกพื้นที่ ของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนและ
ครูผู้สอนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลได้ทุกพื้นที่ในสถานศึกษา ในกระบวนการนิเทศ ติดตามผล
การดำเนินงาน สถานศึกษาได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ตามลำดับชั้นของการบริหาร และมี
การรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกภาคเรียน รวมทั้งได้ประชุมเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้วางแผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

ในการนี้โรงเรียนพนมศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีกระบวนการดำเนินงาน
ดังนี้  

1. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกคน มาช่วยกันระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการประจำปีการศึกษา  

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันโดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น มีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้  

2.1 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
1) โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 3) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแผนงานและงบประมาณ 5) โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 6) โครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2.2 การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนางานตามนโยบาย
และจุดเน้นของสถานศึกษา 2) โครงการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 3) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 4) โครงการห้องเรียนคุณภาพ SMP 5) โครงการรับน้องใหม่ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 6) โครงการพัฒนาห้องสมุด 7) โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 8) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

2.3 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนางาน ส่งเสริ มให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.รับรอง นอกจากนี้โรงเรียนพนมศึกษา จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกให้กับคณะครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน และจัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.4 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 2) โครงการบริหารสาธารณูปโภค  

2.5 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและประชาสัมพันธ ์

3. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนพนมศึกษา  

4. การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 โดยมีแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน คือ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ หลังการดำเนินงานเสร็จสิ้น รายงานต่อ
ผู้บริหาร และการกำกับติดตามการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ  

5. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้มีการรายงานทุกภาคเรียน เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

6. การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็น จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผน
แนวทางในการพัฒนางาน 

7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และกรอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระยะ 5 ปีข้างหน้า โรงเรียนพนมศึกษามีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
วิเคราะห์นโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการวางแผนในการขับเคลื่อน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และ
จัดทำแผนงานโครงการเพื่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ
ดี ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผู ้เรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับชาติ ในด้านการพัฒนาคุณภาพของครู ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการ โดยสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็น โดยเน้นผลที่เกิดกับ
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ผู้เรียนและครูเป็นสำคัญ จัดให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูขอ
เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
นอกจากการมุ่งพัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอน สถานศึกษายังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับภูมิ
ทัศน์ เพิ่มแหล่งเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมทุกพื้นที่ ของสถานศึกษา 
ส่งผลให้ผู้เรียนและครูผู้สอน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลได้ทุกพื้นที่ในสถานศึกษา ในกระบวนการ
นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน สถานศึกษาได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ตามลำดับชั้นของการ
บริหาร และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกภาคเรียน รวมทั้งได้
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้วางแผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   
3. ผลการพัฒนา  

1) โรงเรียนพนมศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  

2) โรงเรียนพนมศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เลิศ 

3) โรงเรียนพนมศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

4) โรงเรียนพนมศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับ ดี 

5) โรงเรียนพนมศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

6) โรงเรียนพนมศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
๗) โรงเรียนพนมศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (ScQA)    
4. จุดเด่น  
 1. โรงเรียนพนมศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการใน
การพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ดำเนินการอย่างเป็น
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  
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2. โรงเรียนพนมศึกษามีการบริหารจัดการที่เน้นการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ เปิด
โอกาสให้ครูและบุคลากรได้ร่วมกันพัฒนาและดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่าโรงเรียนพนมศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง รวมถึง
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางาน 
โดยหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีความพร้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของ
โรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของโรงเรียนร่วมกัน สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นร่วมกันผลักดัน แก้ปัญหา ให้โรงเรียนมี
ศักยภาพในการพัฒนานักเรียนและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  

3. การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
5. จุดควรพัฒนา 
 1. โรงเรียนควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้านการสื่อสารภายในองค์กร ให้มีความหลากหลาย 
เพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากร รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน 
และชุมชนให้ได้รับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ดีต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 3. โรงเรียนควรพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการนำข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือพร้อมรับกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่น การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
นักเรียน 

6. หลักฐานสนับสนุน  
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียน

พนมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
3. เอกสาร คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
4. ทะเบยีนคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
5. รายงานการใช้งบประมาณประจำเดือน  
6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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7. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนมศึกษา            

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั  
๓.๑ จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ 

ประเดน็การประเมิน 
จำนวน

ครู
ทั้งหมด 

จำนวน
คร ู

ที่ปฏิบัต ิ
ตาม

ประเดน็ 
การ

ประเมนิ 

ร้อยละ 
ของคร ู
ที่ปฏิบัต ิ

ทุก
ประเดน็ 

การ
ประเมนิ 

ผลการ
ประเมนิ 

 
 
 

ค่า
เป้าหมาย 

 
 
 

สรุปผล
การ

ประเมนิ 

1) ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่
รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา 

45 43 95.50 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง 

45 39 86.66 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3) ครูจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู ้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ใช้ทกัษะกระบวนการคิด และการฝึก
ปฏิบัติให้ผู้เรยีนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู ้นำเสนอ
ผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
และนำแผนการจัดการเรียนรูไ้ปใชใ้นการจัด
กิจกรรมการ 

45 43 95.55 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4) ครูจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู ้เฉพาะ
สำหรบัผู้ที่มีความต้องการจำเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ และนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใชใ้นการจัดกจิกรรมเพื่อช่วยเหลือ
ความต้องการจำเป็นจริง 

45 33 73.33 ดีเลิศ 
ร้อยละ 

    ๗0 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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สรปุผลจำนวนครทูี่ปฏิบัติทกุประเด็น 
การประเมิน ๔๕ ๓๓ ๗๓.๓๓ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตาม
เป้าหมาย 

 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

 

ประเดน็การประเมิน 

จำนว
นครู
ทั้งหม

ด 

จำนวน
คร ู

ที่ปฏิบัต ิ
ตาม

ประเดน็ 
การ

ประเมนิ 

ร้อยละ 
ของคร ู
ที่ปฏิบัต ิ

ทุก
ประเดน็ 

การ
ประเมนิ 

ผลการ
ประเมนิ 

 
 
 

ค่า
เป้าหมา

ย 

 
 
 

สรุปผล
การ

ประเมนิ 

1) ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้ โดยสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้
แ ส ว งห าคว ามร ู ้ ด ้ ว ยตน เ อ งจ ากส ื ่ อท ี ่
หลากหลาย 

45 39 86.66 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2) ครูใช้แหล่งเรียนรู ้ทั ้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

45 35 77.77 ดีเลิศ 
ร้อยละ 

70 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3) ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ตามความเหมาะสม 45 33 73.33 ดีเลิศ 

ร้อยละ 
70 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรปุผลจำนวนครทูี่ปฏิบัติทกุประเด็น 
การประเมิน ๔๕ ๓๓ 73.33 ดีเลศิ ดีเลิศ 

ตาม
เป้าหมาย 
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๓.๓ มีการบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 

ประเดน็การประเมิน 
จำนวน

ครู
ทั้งหมด 

จำนวน
คร ู

ที่ปฏิบัต ิ
ตาม

ประเดน็ 
การ

ประเมนิ 

ร้อยละ 
ของคร ู
ที่ปฏิบัต ิ

ทุก
ประเดน็ 

การ
ประเมนิ 

ผลการ
ประเมนิ 

 
 
 

ค่า
เป้าหมาย 

 
 
 

สรุปผล
การ

ประเมนิ 

1) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครู
รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

45 41 91.11 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2 ) ครูผู ้สอนมีการบริหารจัดการชั ้นเรียน 
โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

45 41 91.11 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรปุผลจำนวนครทูี่ปฏิบัติทกุประเด็นการ
ประเมนิ 45 41 91.1๑ 

ยอด
เยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 
ตาม

เป้าหมาย 

 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

 

ประเดน็การประเมิน 
จำนวน

ครู
ทั้งหมด 

จำนวน
คร ู

ที่ปฏิบัต ิ
ตาม

ประเดน็ 
การ

ประเมนิ 

ร้อยละ 
ของคร ู
ที่ปฏิบัต ิ

ทุก
ประเดน็ 

การ
ประเมนิ 

ผลการ
ประเมนิ 

 
 
 

ค่า
เป้าหมาย 

 
 
 

สรุปผล
การ

ประเมนิ 

1) ครูม ีการวัดและประเมินผลเพื ่อพัฒนา
ผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ

45 40 88.88 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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เกณฑ ์ การประ เม ิ นผลท ี ่ เหมาะสมกั บ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน 
หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำ
ผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสิน
ผลการเรียน โดยใช้เครื ่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดใน
แต่ละหน่วยคำ 

45 40 88.88 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3) ครูมีการวัดและประเมินผลตัวชี ้วัดทุกตัว 
หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อ
นำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัว 

45 40 88.88 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4) ครูม ีการวัดและประเมินผลการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละ
ระดับชั้น 

45 45 100 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

5) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลที ่เหมาะสมกับแต่ละ
ระดับชั้น 

45 45 100 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรปุผลจำนวนครทูี่ปฏิบัติทกุประเด็นการ
ประเมนิ 45 40 88.88 

ยอด
เยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 
ตาม

เป้าหมาย 
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๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  
 

ประเดน็การประเมิน 
จำนวน

ครู
ทั้งหมด 

จำนวน
คร ู

ที่ปฏิบัต ิ
ตาม

ประเดน็ 
การ

ประเมนิ 

ร้อยละ 
ของคร ู
ที่ปฏิบัต ิ

ทุก
ประเดน็ 

การ
ประเมนิ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 

ค่า
เป้าหมาย 

 
 
 

สรุปผล
การ

ประเมนิ 

1) คร ู และผ ู ้ ม ี ส ่ วนเก ี ่ ยวข ้ องร ่ วมกัน
แลกเปลี ่ยนความรู ้และประสบการณ์เพื่อ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

45 45 100 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อน
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

45 45 100 
ยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 
80 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรปุผลจำนวนครทูี่ปฏิบัติทกุประเด็นการ
ประเมนิ 45 45 100 

ยอด
เยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 
ตาม

เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



66 
 
 

 
 

สรุปการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั 
 

 
 
 
 

 

 

 

ประเดน็การประเมิน 
จำนวน

ครู
ทั้งหมด 

จำนวนคร ู
ที่ปฏิบัต ิ

ทุก
ประเดน็ 

การ
ประเมนิ 

ร้อยละ 
ของคร ู
ที่ปฏิบัต ิ

ทุก
ประเดน็ 

การ
ประเมนิ 

ระดับ
คุณภาพ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยกุต์ใชใ้นชีวิตได ้ 45 ๓๓ ๗๓.๓๓ ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู ้ 45 3๓ ๗๓.๓๓ 

 
ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 45 41 91.11 ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 45 ๔๐ 8๘.๘๘ 

 
ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

45 45 100 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 

ยอดเยี่ยม 
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รายการประเมิน ระดับคณุภาพ เป้าหมายที่
กำหนด 

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กำหนด 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๓.๒ ใช้ส ื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่

เนน้ผูเ้รียนเปน็สำคัญ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

 
1. ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนพนมศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยการรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการบูรณาการให้สอดรับกับความสนใจและ
ความต้องการของผู้เรียน และจุดเน้นของสถานศึกษา มีการจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการ
พิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้มีการเรียน การสอนในรายวิชา
เพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจแบ่งเป็นระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย 
โดยครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเปิดกิจกรรมชุมนุม ที่หลากหลาย ตามความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน   

จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เ รียนเป็นสำคัญ เช่น 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนพนมศึกษา ได้จัดหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผู้เรียนจะต้องเรียนในรายวิชา IS ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
แบบโครงงาน และการลงมือปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหาโดยสร้างหรือกำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู ้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
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โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อและเลือกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของครูแต่ละคน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ตลอดเวลาทั ้งในและนอกห้องเรียน จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื ่อเสริมสร้ าง
ประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ตลอดจนสร้างประสบการณ์และทักษะให้กับครูในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ครูได้เข้า
รับการอบรมและพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ครูจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียนเพื่อบูรณาการความรู้ในห้องเรียนและเชื่อมโยงเข้ากับการดำเนินชีวิตประจาวันได้อย่างเป็น
รูปธรรม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม  

ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เป็นแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
เป็นแนวทางในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
เพื่อสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพอย่างสูงสุด 

การนิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยฝ่ายนิเทศการจัดการเรียนรู้ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และผู้นิเทศร่วม ได้แก่ผู้บริหาร เป็นกระบวนการที่มีการกำกับติดตาม ดูแลช่วยเหลือทั้งในส่วนของกิจกรรม
การเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ภายในห้องเรียนให้มีความพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
3. ผลการพัฒนา 
 1. ครูร้อยละ ๗๓.๓๓ มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้  
 2. ครูร้อยละ 7๓.๓๓ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 3. ครูร้อยละ 91.11 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 4. ครูร้อยละ ๘๘.๘๘ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 5. ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  
 6. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการคิด และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
 7. ครูผู้สอนร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศจากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 8. ครูผู ้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย มีการใช้แหล่งเรียนรู ้ทั ้งภายในและภายนอก 
ห้องเรียนเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 9. มีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น 
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 10. กระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ มีการติดตามงานอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 
 11. มีงานวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาและแก้ปัญหาของผู้เรียน  
 
4. จุดเด่น 
 1. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ  
 2. มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  
 3. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้ร่วมกันพัฒนาและดาเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ เช่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 4. มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก มีความรัก
ในองค์กร ตั้งใจทำงาน ทุ่มเทให้งานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับ 
จากชุมชน และชุมชนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
อย่างเต็ม  
 6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ ได้รับความนิยมเลื่อมใสจากคณะครู ทำให้ครูทุกคน ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของสถานศึกษาในทุก ๆ ด้านด้วยความเข้มแข็งและเต็มใจ รวมทั้ง
สถานศึกษามีการกำหนดมาตรการให้ครูปฏิบัติ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครูทุกคนมี
ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนด มีการจัดการเรียนการสอนที่คำนึงถึงศักยภาพ ความสามารถและธรรมชาติของ
ผู้เรียน 
 7. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 8. ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 
5. จุดควรพัฒนา 
 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที ่พัฒนาด้าน ICT ของนักเรียนมีจำนวนจำกัด ซึ ่งมีจำนวน 1 
ห้องเรียน 40 ชุดไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงไม่ทั่วถึง ตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
 2. การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของครูในรายวิชาเดียวกัน ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีค่าความแตกต่างกันพอสมควร  
 3. หลักสูตรของสถานศึกษา ยังไม่ตอบโจทย์ด้านอาชีพ เป็นหลักสูตรที่ไม่เอกเทศมากนัก ยังไม่
ตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษาเท่าที่ควร ประกอบกับผู้เรียนยังไม่รู้จักตนเองมากนัก จึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่
ทราบความต้องการของตัวเอง หลักสูตรไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลเท่าที่ควร  
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 4. จุดที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การนำนโยบาย กิจกรรม วิธีการแก้ปัญหา บูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
การศึกษาอย่างเข้มแข็ง  

6. ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรนำผลการจัดประสบการณ์มาวิเคราะห์ สรุปและประมวลผลการดำเนินงานมาจัดทำข้อมูล
สารสนเทศที่มีความต่อเนื่อง ในแต่ละปีการศึกษา  
 2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และทำวิจัยในชั้นเรียน อย่าง
ต่อเนื่อง  
 3. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านหนังสือให้มากขึ้น ปลูกฝังให้เป็นผู้ใฝ่รู้  รักการอ่าน และมีเรื่องราว
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้นั้นมาวางไว้ที่ช้ันหนังสือ เพื่อให้ผู้เรียนมาอ่านได้อย่างสะดวก  
 4. ควรจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ประสานขอความร่วมมือ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานเอกชน  
 5.ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียนรวมทั้งการนำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมา
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้กับผู้เรียน เช่น การทำขนมไทย การจักสาน การออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 
 
7. หลักฐานการสนับสนุน 
 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ SMP  
 2. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
 3. กิจกรรมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  
 4. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเลือกใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 5. กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 6. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
 7. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
      - กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานวัดผลประเมินผล  
     - กิจกรรมงานนิเทศการวัดและประเมินผล  
 8. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 3  
 

 สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับแผนพัฒนา
เพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

จากผลการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ส่งผลให้โรงเรียนพนมศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนากระบวนการบริหารการจัด
การศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสรุปได้ว่า ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ทัง้ 3 มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ และ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม ทั้งนี้ โรงเรียนพนมศึกษามีแนวทางในการพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี ดังนี้ 

 
๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือใน

การบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และฝ่ายงาน  

๒. พัฒนาระบบนิเทศภายใน การนิเทศหน่วยการเรียนรู้ นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศโดยการ
เยี่ยมชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ใช้หลักการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

๓. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย เช่น หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรอาชีพ ให้มีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ตามความถนัดและตามความสนใจ  

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหา และการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนตลอดจนเทคโนโลยีที
ทันสมัยเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 

๕. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมในการพัฒนาตนเอง  และนำผลการพัฒนา
ตนเองไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยสนับสนุนส่งเสริม
ให้ครูทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการประเมินและ
นำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และร่วมกันกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานสอนของครู นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และนำผลการประเมินมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

 ๖. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล พัฒนา
ทักษะการคิดที่สร้างสรรค์  
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๗. ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย เช่น 
การเรียนการสอนในรายวิชา IS การบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ เข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูร
ณาการด้านอาชีพที่หลากหลาย โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติด้วยตนเองมากขึ้น 

๘. ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่แปลกใหม่ในทุกระดับชั้น โดย
การนำผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ออกเผยแพร่ต่อชุมชน และสาธารณะชนต่อไป  

๙. เพิ่มโครงการ กิจกรรมที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น โดยเป็น
กิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ และจุดเน้นของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข  

1๐. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นไทยให้มากยิ่งขึ้น จัดทำโครงการ อบรมมารยาทไทย  
กิจกรรมสืบสานประเพณีและวันสำคัญ  

1๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานภายนอกได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น 

1๒. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในการนิเทศกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
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ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 

เรื่อง   แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม และตรวจสอบผล
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ได้ประกาศรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการพัฒนา
โดยสำนักงานเขตพื้นที่นั้น 

 โรงเรียนพนมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จึงประกาศแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย คือ 

 นางณัฐติกา หอมประกอบ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 ให้ผู้ที่ได้รับประกาศแต่งตั้ง ได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 นายโสภณ  ทองจิตร 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
************************************************************************  

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามประกาศ  ( ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) ประกาศ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา     โรงเรียนพนมศึกษาจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยความเห็นชอบของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 โรงเรียนพนมศึกษา จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 

      
                                                             

      ( นายโสภณ ทองจิตร ) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
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                                                 ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

******************************************** 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที ่ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 โรงเรียนพนมศึกษา จึงประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน สำหรับปีการศึกษา 2563 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
                                                             
 
                                                           

     ( นายโสภณ ทองจิตร ) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
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มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี  

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ด ี
๑) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ระดับ ด ี
   ๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ ๖๕ 
   ๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน  ร้อยละ ๖๕ 
   ๑.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ ๖๕ 
   ๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ร้อยละ 62 
๒) มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับ ด ี

   ๒.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ร้อยละ ๖๕ 
   ๒.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ร้อยละ ๖๕ 
   ๒.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ร้อยละ ๖๕ 
   ๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ ๖๕ 
๓) มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับ ด ี
   ๓.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง  ร้อยละ 70 
   ๓.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม  ร้อยละ ๗๐ 
   ๓.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ร้อยละ 70 

๔) มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับ ดีเลิศ 
   ๔.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ร้อยละ ๘5 
   ๔.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ร้อยละ ๘5 
   ๔.๓) ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยใีนการสื่อสาร ร้อยละ ๘5 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ด ี
   ๕.๑) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET) 
            - วิชาภาษาไทย 
            - วิชาภาษาต่างประเทศ 
            - วิชาคณิตศาสตร ์
            - วิชาวิทยาศาสตร ์

53.92 
28.30 
25.59 
44.12 

   ๕.๒) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) 
            - วิชาภาษาไทย 
            - วิชาภาษาต่างประเทศ 

 
42.58 
22.87 
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ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
            - วิชาคณิตศาสตร ์
            - วิชาวิทยาศาสตร ์
            - วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

21.24 
27.03 
32.98 

   ๕.3) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ระดับ 2 ขึ้นไป       ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.4) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.5) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.6) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.7) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.8) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับ ดีเลิศ 
   ๖.๑) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน พร้อมที่จะศกึษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น  ร้อยละ ๘9 
   ๖.๒) ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศกึษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น ร้อยละ ๘9 
   ๖.๓) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๘9 
   ๖.๔) ผู้เรียนมี ทักษะพื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๘9 
   ๖.๕) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๘9 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ยอดเยีย่ม 
 ๑) การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

ระดับ ยอดเยีย่ม 

๑.๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

ร้อยละ 9๐ 

๑.๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษากำหนด   ร้อยละ 9๐ 
๑.๓) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด และ
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 9๐ 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ ยอดเยีย่ม 
๒.๑) ผู้เรียนมคีวามภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคณุค่าของความเป็นไทย  ร้อยละ 90 
๒.๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ร้อยละ 90 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ ยอดเยีย่ม 
๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่รว่มกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  ร้อยละ 9๐ 
๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่รว่มกันบนความแตกต่างระหว่าง เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ร้อยละ 9๐ 
๓.๓) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ร้อยละ 9๐ 
๔) มสีุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับ ดีเลิศ 
๔.๑) ผู้เรียนมกีารรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  ร้อยละ ๘5 
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ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
๔.๒) ผู้เรียนมกีารรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 

ร้อยละ ๘8 

๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

ร้อยละ 9๐ 

 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ระดับ ดีเลิศ 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับ ดีเลิศ 
   ๑) สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับ ดีเลิศ 

   ๒) สถานศึกษากำหนด วิสัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  

ระดับ ดีเลิศ 

   ๓) สถานศึกษากำหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับ ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ดีเลิศ 
   ๑) สถานศกึษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้งบประมาณ
ประจำปี   

ระดับ ดีเลิศ 

   ๒) สถานศกึษามีการนำแผนไปปฏิบัตเิพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง จริงจัง   

ระดับ ดีเลิศ 

   ๓) สถานศกึษามีการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดับ ดีเลิศ 

   ๔) สถานศกึษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

ระดับ ดีเลิศ 

   ๕) สถานศกึษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู  ระดับ ดีเลิศ 
   ๖) สถานศกึษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ระดับ ดีเลิศ 
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ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
   ๗) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ระดับ ดีเลิศ 
  

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเปา้หมาย 

ระดับ ดีเลิศ 

   ๑) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับ ดีเลิศ 

    ๒) สถานศกึษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคณุภาพผู้เรียน
รอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดีเลิศ 
   ๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับ ดีเลิศ 
   ๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรูข้องผู้เรียน 

ระดับ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับ ดีเลิศ 

   ๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับ ดีเลิศ 

   ๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับ ดีเลิศ 

   ๓) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

ระดับ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับ ดีเลิศ 

   ๑) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับ ดีเลิศ 

   ๒) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับ ดีเลิศ 
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 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั  ระดับ ดีเลิศ 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตได้ 

ระดับ ยอดเยีย่ม 

   ๑) ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 8๐ 

   ๒) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง  

ร้อยละ 8๐ 

   ๓) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใชท้ักษะกระบวนการคิด และ
การฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จรงิ  

ร้อยละ 8๐ 

   ๔) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือความต้องการจำเป็นจริง 

ร้อยละ ๗๐ 
 
  

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับ ยอดเยีย่ม 
   ๑) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๐ 

   ๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ ๗๐ 

   ๓) ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม ร้อยละ 7๐ 
๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับ ยอดเยีย่ม 
   ๑) ครผูู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 8๐ 

   ๒) ครผูู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 8๐ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับ ยอดเยีย่ม 
    ๑) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับจดุประสงค์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 8๐ 

    ๒) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละ
หน่วย เพ่ือนำผลการประเมนิไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินผลการเรยีน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ 8๐ 
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ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
   ๓) ครูมีการวัดและประเมนิผลตัวช้ีวัดทุกตัวหลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละ
ตัวชี้วัด เพื่อนำผลการประเมนิไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผล
การเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด
ในแต่ละตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 8๐ 

    ๔) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 8๐ 

    ๕) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อนำผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 8๐ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ระดับ ยอดเยีย่ม 

   ๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 8๐ 

   ๒) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะทอ้นเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 8๐ 
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คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 

ที่ ๒๖๒ / 256๓ ฉบับที่ 2 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ 

 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน และให้ใช้ในการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาตัง้แต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปนั้น 

เพื่อให้การดำเนินการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนพนมศึกษาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละมาตรฐานเพื่อนำมาเขียนสรุป
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพนมศึกษา (SAR)  ประจำปกีารศึกษา 256๓ ดังนี ้
 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่วางแผนการดำเนินการ นิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 
     1.1 นายโสภณ ทองจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
     1.2 นางงามพรรณ ธิปัตย ์  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
     1.3 นายเกริกเกียรติ จำนง       ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 

    1.4 นายพลนิวัฒน์ โรจนว์ิเชียรรัตน์     ตำแหน่งครู คศ.1   กรรมการ 
    1.5 นางสาวปทุมวัน ดุษฏ ี  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
    1.6 นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย           ตำแหน่งครู คศ.๒   กรรมการ 
    1.7 นางณฐัิญา คาโส            ตำแหน่งครู คศ.2  กรรมการ 
    1.8 นางจตุิพร เด็ดรักษ์ทิพย ์  ตำแหน่งครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 
    1.9 นายพีระ เหมือดนอก  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.  คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ประสานงานหลักในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และนำข้อมูลการรายงานของแต่ละมาตรฐานมารวบรวมเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ประจำปีการศึกษา 256๓  
               1. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย ์  ตำแหน่งครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
     2. นางณัฐิญา คาโส   ตำแหน่งครู คศ.2  กรรมการ 
     3. นายศุภชัย เรืองเดช  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
     4. นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตำแหน่งครู คศ.1 กรรมการ 
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     5. นางสาวอาภาพร เทพบรรจง  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
     6. นายพีระ เหมือดนอก  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
 
 3.  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มีหน้าทจีัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
     1. นางสาวอาภาพร เทพบรรจง  ตำแหน่งครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
     2. นายเกริกเกียรติ จำนง        ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 

    3. นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์       ตำแหน่งครู คศ.1  กรรมการ 
    4. นางสาวปทุมวัน ดุษฏ ี  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
    5. นางณัฐิญา คาโส            ตำแหน่งครู คศ.2  กรรมการ 
    6. นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย           ตำแหน่งครู คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 

  
4.  คณะกรรมการงานมาตรฐานที ่ 1 เป็นคุณภาพของผู ้เรียนทั ้งด้านผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ 

ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  มีหน้าที่กำหนดค่าเป้าหมาย สร้างเครื่องมือและเกณฑ์การให้

ระดับคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานผลการประเมินตนเองและเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานตัวบ่งชี้ 
1.1 ของมาตรฐานที่ 1 ดังนี้ 

 
   1. นายศุภชัย เรืองเดช   ตำแหน่งครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
   2. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
 
   1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น ผู้รับผิดชอบคือ 
   1. นางสาวอาภาพร เทพบรรจง  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ  
   2. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย ์  ตำแหน่งครู คศ.3 กรรมการ 
   3. นางสาวโสรญา รัตนบุร ี  ตำแหน่งครู คศ.1 กรรมการ 
 

    1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล ผู้รับผิดชอบคือ  

   1. นางสาวอาภาพร เทพบรรจง  ตำแหน่งครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
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   2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
  

    1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบคือ 
  

      1. นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตำแหน่งครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
      2. หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุม่สาระ   กรรมการ 
      3.  นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ     กรรมการและเลขานุการ 
 

    1.1.4 ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผู้รับผิดชอบคือ  

      1. นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
 
   1.1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า

ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ผู้รับผิดชอบคือ  
         1. นายศุภชัย เรืองเดช  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
   

   1.1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน
การจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น ทั้งด้านการทำงานหรืองานอาชีพผู้รับผิดชอบคือ  
         1. นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการ 
       2. นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   

ตัวบ่งชี้ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีหน้าที่กำหนดค่าเป้าหมาย สร้างเครื่องมือ เก็บ
รวบรวมข้อมูล รายงานผลการประเมินตนเองและเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน ของตัวบ่งชี ้ 1.2 ของ
มาตรฐานที่ 1 ดังนี ้
   
        นายเกริกเกียรติ จำนง  ตำแหน่งครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
 

    1.2.1 ผู้เรยีนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

       1. นายเกริกเกียรติ จำนง  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
       2. นางสุรีวัลย์ วรรณรศัม ี  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
       3. กลุ่มกิจกรรมนักเรยีน     กรรมการ 
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             1.2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
        1. นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน ์ ตำแหน่งครู คศ.๑ กรรมการ 
        2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 

   1.2.3 ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

   ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 1.2.1, และ 1.2.3 คือ 
       1. นายเกริกเกียรติ จำนง  ตำแหน่งครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
       2. นางสุรีวัลย์ วรรณรศัม ี  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
       3. กลุ่มกิจกรรมนักเรยีน     กรรมการ 

   
      1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
         1. นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการ 
       2. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา    กรรมการ    
     

 
5.  คณะกรรมการงานมาตรฐานที่ 2 เปน็การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการ

กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการ
พัฒนาครูลุบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู ้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

มีหน้าที่สร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล รายงานผลการประเมินตนเองและเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน
ของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ 2 ดังนี ้

 
       นางจันจิรา เขียวคล้าย  ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
      
    2.1 สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้รับผิดชอบคือ  
          1. นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการ 
  
     2.2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่
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เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบคือ 

         
     1. นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย    ตำแหน่งคร ูคศ.๒  ประธานกรรมการ 
 

       2.2.1 สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้งบประมาณประจำปี  
 
      2.2.2 สถานศึกษามีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง จริงจัง 
 
      2.2.3 สถานศึกษามีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการดำเนินเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ 2.2.1-2.2.3 คือ 
  1. นางสาวอาภาพร เทพบรรจง ตำแหน่งครู คศ.2  กรรมการ 
 
       2.2.4. สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
           1. นางสาวปทุมวัน ดุษฏ ี           ตำแหน่งครู คศ.2            กรรมการ 
           2. นายเกริกเกียรติ จำนง  ตำแหน่งครู คศ.2  กรรมการ 
 
      2.2.5. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู 
  1. นางณัฐิญา คาโส  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
 
      2.2.6. สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  1. นางสาวปทุมวัน ดุษฏ ี           ตำแหน่งครู คศ.2            กรรมการ 
 
               2.2.7. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีสว่นร่วมในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
     1. นางวริษา บุญกิจ   ตำแหน่งครู คศ.2  กรรมการ 
     2. นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน ์ ตำแหน่งครู คศ.1  กรรมการ 
 
    2.3 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการ
จัดการเรียการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย ผู้รับผิดชอบคือ  
        1. นางณัฐิญา คาโส   ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
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  2.4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้รับผิดชอบคือ  
        1. นางสาวปทุมวัน ดุษฎ ี  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
      2. นางสาววิลาสินี แทนทวี  ตำแหน่งครู คศ.1 กรรมการ  
 

  2.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั ้งภายในและและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบคือ  
       1. นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย ์  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
     2. นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   

 2.6 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบคือ  

    1. นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
       2. นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ตำแหน่งพนักงานราชการ       กรรมการ 
 
 6.  คณะกรรมการงานมาตรฐานที่ 3 เปน็กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรยีนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
นำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีหน้าทีส่ร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล 
รายงานผลการประเมินตนเองและเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ 3 ดังนี้ 
     

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 3.2 ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู้  มีการใช้สื ่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ผู้รับผิดชอบคือ 
     1. นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรี  ตำแหน่งครู คศ.2  กรรมการ 
     2. นางสาวเบญจวรรณ ยอดปาน ตำแหน่งพนักงานราชการ  กรรมการ 
 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู ้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
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 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้ เรียน มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1, 3.3, 3.4 และ 3.5 คือ 
     1. นางณัฐิญา คาโส   ตำแหน่งครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
     2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุม่สาระ   กรรมการ 
 

7.  คณะกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีหน้าที่เขียนสรุปรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ในมาตรฐานที่รับผิดชอบ คือ 
     1. นางจุติพร เด็ดรกัษ์ทิพย ์  ตำแหน่งครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
     2. นางณัฐิญา คาโส   ตำแหน่งครู คศ.2  กรรมการ 
     3. นายศุภชัย เรืองเดช  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
     4. นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย  ตำแหน่งครู คศ.๒ กรรมการ 
     5. นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตำแหน่งครู คศ.1 กรรมการ 
     6. นางสุรีวลัย์ วรรณรัศม ี  ตำแหน่งครู คศ.2 กรรมการ 
     7. นายพีระ เหมือดนอก  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 
8.  คณะกรรมการจัดทำเล่มการประเมินตนเอง (SAR) มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล, สรุปการรายงาน

ประเมินตนเองแต่ละมาตรฐาน (SAR) และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 
     1. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย ์  ตำแหน่งครู คศ.3 กรรมการ 
     2. นายอารม รักสีทอง   ตำแหน่งครู คศ.1 กรรมการ  
     3. นายพีระ เหมือดนอก  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ  
 
          
 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนต่อไป 
 
  สั่ง ณ  วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  256๓ 
 
  
     
            (นายโสภณ  ทองจิตร) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 


