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 เมื่อวันที่  ๒6  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ แล้ว 
 การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถานศึกษา
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เห็นชอบให้
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 
 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ (อักษรย่อ พ.ท.) ตั้งอยู่เลขที ่๑๒ หมู่ ๘  ต าบลพนมทวน  อ าเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘   เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวนบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด 55 คน แยกเป็นผู้บริหาร 2 คน 
ข้าราชการครูจ านวน 42 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ จ านวน 9 คน มี
จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 742 คน ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษา : ด ี

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

ครผูู้สอนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อบรมพัฒนาตนเองตามที่หน่วยงานต้น
สังกัดก าหนด และผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ ตามความสนใจ สามารถน าความรู้ ทักษะ กระบวนการที่
ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ตามศักยภาพ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ และอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้
ทุกห้องเรียน ครูมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดให้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกห้องเรียนที่
สะอาด ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาดเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน โดย
ครูและผู้เรียนร่วมกันออกแบบห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการติดตามแก้ปัญหา
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล เข้าถึงความต้องการและควา ม
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุนการท างานของ
บุคลากร และการกระจายอ านาจ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการดูแลผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและสังคม มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถครบทุกด้าน ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนอยู่ในระดับดี  และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม การติดตามแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร ส่งผลให้
นักเรียนติด 0 , ร ลดลง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  เช่น ทักษะการ
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สืบค้น การออกแบบจากคอมพิวเตอร์ การตัดต่อวิดีโอ การท าหนังสั้น มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสาธารณะ เช่น การท าความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้อง การ
ท าเวรรักษาความสะอาดห้องเรียนประจ าวัน การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชุน 
เป็นต้น มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยโดยครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ มีโครงการวัฒนธรรมไทย สายใย
ชุมชน อ่านเขียนเรียนรู้ สู่บทเพลงพ้ืนบ้าน โครงการจ้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน เช่น กิจกรรมสอนร าเหย่ย สอนการร้องเพลงอีแซว เป็นต้น ปฏิบัติตน
ตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ผ่านการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามมาตรฐานพลศึกษา ทักษะในการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย  มี
สุขภาพจิตดี แสดงออกทางการแสดงและดนตรี 
  
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
จุดเด่น 
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดตาม  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  

มีจิตสาธารณะ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริง เช่น การท าความสะอาด
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้อง การท าเวรรักษาความสะอาดห้องเรียนประจ าวัน การเข้าร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชุน  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  ห่างไกลสิ่งเสพติด  มี
สุนทรียภาพ  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีเจตคติที่ดีต่อการท างานและอาชีพที่สุจริต  และมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ซึ่งครูผู้สอนมีวิธีการที่ส่งเสริมผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เช่น ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ มีโครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน อ่าน
เขียนเรียนรู้ สู่บทเพลงพื้นบ้าน โครงการจ้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน อีกท้ังโรงเรียนยังมีการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  

 
จุดที่ควรพัฒนา 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติ  

(O-NET) ให้สูงขึ้น โดยพัฒนายกระดับคุณภาพของผู้เรียนที่อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดให้มี
ระดับคุณภาพท่ีสูงขึ้น   

ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร การคิดค านวณ  การคิด การ
แก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น 

 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
กิจกรรม/โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ SWOT วิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค  
 ส่งเสริม สนับสนุนการท างานของบุคลากร และการบริหารจัดการด้านต่างๆให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ความส าคัญกับการดูแลผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและสังคม มีระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถครบทุกด้าน  
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ มีการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมกับการ
บริหารงานของสถานศึกษา ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางด้านวิชาชีพ  

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย  มี
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน 

 
จุดควรพัฒนา 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านต่างๆ การจัดเก็บข้อมูล การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย ครบทุกด้าน และมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 
พัฒนาระบบการประเมินโครงการส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมทั้งการ
จัดเก็บข้อมูล รายงานผลโครงการอย่างเป็นระบบ  

กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียนร่วมกัน  

ขาดงบประมาณที่เพียงพอในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดเด่น 
ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และมุ่งเน้นการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ สอดแทรกกิจกรรม เทคนิควิธีการสอนต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เน้นกระบวนการเรียนรู้ Active Learning และมีการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดท าสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  

ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการจัดอบรมภายในสถานศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอตามความเหมาะสม จัดบุคลากรเข้ารับอบรมภายนอกตามความสนใจ ซึ่งอ้างอิงจากรายงานการ
ปฏิบัติงาน(SSR)ของครู มีบุคลากรได้รับรางวัล “ครูผู้สอนต้นแบบ ด้านการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” และเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านวิทยาการประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดย
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหาร  
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ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบและจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการรู้ มี
ป้ายความรู้ภายในห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

มีการใช้เครื่องมือวัดผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา   

ครูให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

 
จุดควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อ

การน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป  
ควรน าผลประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบวัดผลประเมินผล 

และแบบทดสอบของครูทุกคนไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA ครูควรวิเคราะห์ผลการ
ประเมินเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง  

ควรมีการให้ขอ้มูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ควรจัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ  

ควรมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงในการพัฒนาผู้เรียน  

ควรมีการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรอย่างจริงจัง เพ่ือน า
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ SWOT analysis เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น  

ควรจัดให้มีการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมที่โดดเด่นของครู เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับครูและบุคลากร
อ่ืนๆในโรงเรียน 

ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น เวลาเรียนและเวลาท ากิจกรรมไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งบรรยากาศของห้องเรียนและพ้ืนที่ในการจัดการเรียนรู้ไม่เอ้ืออ านวยมากนัก ด้วยพ้ืนที่ที่จ ากัดและ
จ านวนผู้เรียนต่อห้องท าให้ไม่สามารถโต๊ะเก้าอ้ีเพ่ือให้ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายได้  
งบประมาณในการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอน 
 
 

4. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 
1) แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดยจัดท า บันทึก

ข้อตกลง และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา 
2) แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิด การ

แก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรม  
3) แผนพัฒนา/ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 
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4) แผนพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงาน การประเมินโครงการส่งเสริมหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดเก็บข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้
เป็นระบบ  

5) แผนพัฒนาการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกด้านมากยิ่งขึ้น  

6) จัดให้มีการวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว  
7) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่งเสริมเครือข่ายองค์กรสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้

เข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
8) แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
9) แผนพัฒนาการน าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนไปพัฒนาครูผู้สอนทุกคนตามวงจรคุณภาพ PDCA   
10) แผนพัฒนาแนวทางการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีความชัดเจนและ

ด าเนินการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อน าผลจากการนิเทศติดตามไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น   

11) แผนการส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

12) แนวทางการเปิดให้มีช่องทางการรับฟังแนวคิดจากเพ่ือนครู ผู้เรียน และผู้ปกครองอย่างทั่วถึง 
13) พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนา

ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓ 
มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร และการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  ผู้เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖2 ฉบับ
นี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
 
 
       (นายพยนต์  ข าขจร) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
                 25 พฤษภาคม 2563 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 
 ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน : พ.ท. 
 ที่อยู่ : เลขที่ ๑๒ หมู่ ๘  ต าบลพนมทวน  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  
         ๗๑๑๔๐ 
 สังกัด:  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘    
 โทรศัพท์: ๐-๓๔๕๗๙-๒๒๘     โทรสาร: ๐-๓๔๕๗๙-๓๑๓  ชื่อเว็บไซต์ : http://www.ptcn.ac.th 
 เปิดสอน:  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

สีประจ าโรงเรียน คือ สีเขียว-ขาว 
        คติพจน์ประจ าโรงเรียน คือ ศึกษาดี มีจรรยา พลานมัยสมบูรณ์ 
        คติธรรมประจ าโรงเรียน คือ 'นต ปญญา สมา อาภา' แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
          
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  
         โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ มุ่งส่งเสริมผู้เรียน มีคุณธรรม น าความรู้ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เทียบเคียงสากล ร่วมกับชุมชนสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเทคโนโลยี 
 
 พันธกิจของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม น าความรู้ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นการกระจายอ านวยเพ่ือการเรียนรู้ 
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ โดย

ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
5. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดจนการสืบสานภูมิ

ปัญญาไทย 
 
 เป้าประสงค์ของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  

1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

        3. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet 
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ประวัติของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  
 
         โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ได้ริเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2501 เมื่อเริ่มมีการเรียนการสอนครั้งแรกยังไม่มี
อาคารเรียนต้องอาศัยหอพักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนเป็นที่เรียนชั่วคราว และได้เริ่มก่อตั้งอาคาร
เรียนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2502 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 เป็นอาคารแบบ 
003 (แก้ไข) ระยะนั้นการจัดการศึกษายังไม่ก้าวหน้า เพราะขาดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จึงได้เข้า
โครงการพัฒนาชนบท รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2519 ได้รับวัสดุอุปกรณ์วิชาการและอาชีพเป็นจ านวนมาก 
         ในปี พ.ศ. 2525 ได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนาชนบท เป็นเวลา 2 ปี และได้รับการ
สนับสนุนอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนวัสดุ - ครุภัณฑ์ จ านวนมากและปัจจุบันได้
ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         ในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันและเป็น
โรงเรียนเร่งสู่ฝัน (Fast Track) ของจังหวัดกาญจนบุรี 
         ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับการประเมินโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็น "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียน
ในฝัน" 
 
 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 
 ๑) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร จ านวน 
ผู้บริหาร 2 
ข้าราชการครู 42 
พนักงานราชการ 1 
ครูอัตราจ้าง 1 
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 9 
รวมทั้งหมด 55 

 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
บุคลากร จ านวน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 8 
ปริญญาตรี 28 
ปริญญาโท 19 
รวมทั้งหมด 55 
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 ๓) ภาระงานสอน 

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

ภาษาไทย 5 20.20 
คณิตศาสตร์ ๖ 25.40 
วิทยาศาสตร์ ๖ 23.50 
ภาษาอังกฤษ ๕ 20.80 
สังคมศึกษา 7 19.14 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗ 20.57 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ 22.00 
ศิลปะ 3 19.67 
ภาษาจีน ๑ 24.00 
แนะแนว 1 25.00 

รวม ๔4  
 
 
๑.๓ ข้อมูลผู้เรียน 
 จ านวนผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ รวม   ๗๔๒ คน (ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.๑ ๔ 73 71 144 ๓๖ 
ม.๒ ๕ 88 93 181 ๓๖.๒ 
ม.๓  ๔ 62 71 133 ๓๓.๒๕ 
รวม ๑๓ 223 235 458 ๓๕.๒๓ 
ม.๔ ๔ 41 73 114 ๒๘.๕ 
ม.๕ ๔ 30 53 83 ๒๐.๗๕ 
ม.๖ ๓ 19 68 87 ๒๙ 
รวม ๑๑ 90 194 284 ๒๕.๘๒ 

รวมทั้งหมด ๒๔ 313 429 742 ๓๐.๙๒ 
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๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.๑ 66 51 194 108 2 78 267 50 120 
ม.๒ 74 38 180 52 78 130 168 146 154 
ม.๓ 24 60 74 55 49 85 162 84 97 
ม.๔ 103 31 201 44 - 98 154 124 204 
ม.๕ 37 37 157 59 58 106 149 68 104 
ม.๖ 108 45 55 198 31 134 210 71 135 
รวม 412 262 861 516 218 631 1110 543 814 

ร้อยละ 47.30 28.54 49.40 49.14 37.52 46.98 74.80 68.47 51.65 
 
 

๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ม.๑ 142 0 6 11 125 136 95.77 
ม.๒ 156 0 1 56 99 155 99.36 
ม.๓ 119 0 17 39 63 102 85.71 
ม.๔ 110 0 8 29 73 102 92.73 
ม.๕ 83 0 0 32 51 83 100.00 
ม.๖ 84 0 1 10 73 83 98.81 

รวม 694 0 33 177 484 661 95.24 
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๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ม.๑ 142 0 0 0 142 142 100 
ม.๒ 156 0 0 2 154 156 100 
ม.๓ 119 0 0 7 112 119 100 
ม.๔ 110 0 0 7 103 110 100 
ม.๕ 83 0 0 0 83 83 100 
ม.๖ 84 0 0 2 82 84 100 
รวม 694 0 0 18 676 694 100 

 
 

๔) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดับผ่านขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 0 4 72 43 119 100 
๒. ความสามารถในการคิด 0 35 39 45 119 100 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 5 50 64 119 100 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 6 40 73 119 100 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 0 37 39 43 119 100 

รวม  119 100 

 

 

๕) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 0 9 17 58 84 100 
๒. ความสามารถในการคิด 0 24 36 24 84 100 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 10 34 40 84 100 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 1 16 67 84 100 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 0 6 31 47 84 100 

รวม  84 100 
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๑.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
 

ระดับชั้น จ านวนผู้เรียน ผลการประเมิน ผ่าน 
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน 

ม.๑ 138 0 138 100 
ม.๒ 157 0 157 100 
ม.๓ 118 11 107 90.68 
ม.๔ 112 0 112 100 
ม.๕ 83 0 83 100 
ม.๖ 85 13 72 84.71 
รวม 693 24 669 96.54 

 
 
๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 51.44 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 22.96 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 28.26 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 29.63 32.98 33.25 
 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 41.49 43.02 42.21 
คณิตศาสตร์ 20.27 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 28.24 29.40 29.20 
ภาษาอังกฤษ 24.56 28.97 29.20 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.83 36.10 35.70 

 
 
 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 53.94 51.44 -2.50 
คณิตศาสตร์ 26.46 22.96 -3.50 
วิทยาศาสตร์ 33.91 28.26 -5.65 
ภาษาอังกฤษ 24.27 29.63 +5.36 
 
 

แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 45.52 41.49 -4.03 
คณิตศาสตร์ 23.15 20.27 -2.88 
วิทยาศาสตร์ 28.18 28.24 +0.06 
ภาษาอังกฤษ 24.72 24.56 -0.16 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๓.๗๓ 33.83 +๐.๑๐ 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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๑.๗ แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภายในสถานศึกษา 
  

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

1. ห้องสมุด 2. ห้องพฤกษศาสตร์ 
3. ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. ห้องคอมพิวเตอร์ 
5. สหกรณ์โรงเรียน 6. ห้องอาเซียน 
7. ธนาคารโรงเรียน 8. ห้องแนะแนว 
9. ห้องศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาว 10. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
11. ห้องดนตรี 12. ห้องพยาบาล 
13. ห้องทัศนศิลป์ 14. สนามกีฬาต่างๆ 
15. ห้องนาฏศิลป์ 16. สวนเกษตร 
17. ห้องหุ่นยนต์  

 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

1. โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ 2. ป่าชุมชนหนองโรง 
3. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4. วัดบ้านทวน 
5. วัดห้วยสะพาน 6. วัดดอนงิ้ว 
7. น้ าตกไทรโยคน้อย 8. เขื่อนศรีนครินทร์ 
9. อุทยานสงคราม ๙ ทัพ 10. ชะอ า 
11. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 
12. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 
13. ศูนย์เศรษฐกิจเฉลิมพระเกียรติ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
14. นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ด ี

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถใน
การน าเทคนิควิธีสอนมาใช้ให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ครูจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จัดค่ายเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และ
มีโครงการต่างๆที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณของผู้เรียน โดย
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ มีความรู้ทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร และมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียน การมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็น
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ การอ่าน เขียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมที่หลากหลาย  จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เช่น “ค่ายล้อมวงอ่าน” เพ่ือ
พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์เชิงลึก โดยเชิญวิทยากรภายนอกน าพานักเรียนสู่โลกแห่งการอ่านคิดวิเคราะห์เชิง
ลึก ค้นหาปรัชญาชีวิตโดยใช้ชีวิตเป็นศูนย์กลาง  ค่ายเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ"ภาษาพาซน" เพ่ือพัฒนาการเขียน
สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยเชิญวิทยากรที่เป็นนักเขียน/ศิลปิน/นักร้อง “ศุ บุญเลี้ยง” ที่น าพา
นักเรียนสู่โลกแห่งการเขียนในหัวข้อภาษาพาซน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน "โรงเรียนนักเขียน
น้อย" ทีน่ าพานักเรียนอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ผ่านรูปแบบกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกทักษะการ
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อ่านจับใจความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความ สอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสารและไวยากรณ์ร่วม กิจกรรมวัน
ภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด ร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยกับหน่วยงานภายนอก น านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แข่งขันการตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาจีนที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน  
ด้านการคิดค านวณส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ฝึกทักษะการคิดค านวณด้วยการใช้สื่อ/ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ บทเรียนแบบการ์ตูน pop-up เพ่ิมเติม 
บอร์ดสมองกล เพ่ือสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษามีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
โครงการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  โครงการค่ายภาษาไทย  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์, กิจกรรมศูนย์สื่อเพ่ือการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์, โครงการคลินิกคณิตศาสตร์, 
โครงการคณิตคิดคล่อง เป็นต้น ส่งเสริมการท างานกลุ่ม และการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ โครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยครูผู้สอนเน้นกระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ ด้วยการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิชา IS พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น การปฏิบัติการทดลอง 
การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม การจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม โดยจัดผู้เรียนแบบคละกันคือเก่ง กลาง อ่อน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม  การ
สาธิต /การอภิปราย การจ าลอง(บทบาทสมมุติ)  การเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถาม และตอบค าถาม ใน
ห้องเรียน ใช้เกมอย่างสร้างสรรค์ การศึกษาค้นคว้าผ่านกระบวนการแข่งขันในเวทีต่างๆ เช่น ผู้สอนได้น าโจทย์
และข้อก าหนด รวมถึงกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีต่างๆ มาเสริมเข้าไปในบทเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ความรู้ที่หลากหลาย มีความสนใจ ให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ โดยการแข่งขันนั้น ผู้เรียนจะต้องมี
กระบวนการจัดการตัวเองในหลายๆ ด้าน ทั้งการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มีกระบวนการกลุ่มที่ดี ยอมรับ
ปัญหาและชี้แนะข้อถูกต้อง รวมถึงการมีจิตใจเป็นนักกีฬา  

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม ซึ่งก าหนด
สถานการณป์ัญหาให้นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการหาค าตอบ เช่น ให้ผู้เรียนได้เลือกท าผลงานตามความถนัดอย่าง
เหมาะสมผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่ครูก าหนดแล้วตัดต่อบันทึกเป็นวีดีโอ  การเปิดรับฟัง
ความคิดเห็น แล้วเขียนอธิบายตามความเข้าใจ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration)  
การลงมือปฏิบัติจริง  โดยผู้เรียนจะน าทฤษฎีทางฟิสิกส์ไปสร้างสรรค์ให้เกิดชิ้นงานและใช้ได้จริง  ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยครูคอยสาธิตและดูแลอยู่ห่างๆ ครูประเมินความสามารถของผู้เรียนได้จากความส าเร็จ
และความผิดพลาดของการปฏิบัติของผู้เรียนและช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสม เช่นกติกาการแข่งขัน
หุ่นยนต์ในเวทีต่างๆ มาเสริมเข้าไปในบทเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ที่หลากหลาย และส่งเสริมนักเรียนที่
มีความสนใจ ให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ โดยการแข่งขันนั้นผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการจัดการ
ตัวเองในหลายๆ ด้านทั้งการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมของตนเองได้ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแข่งขัน การสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐานโดยให้กระตุ้นผู้เรียนให้เกิด
ความคิดนวัตกรรมขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหา ใช้รูปแบบ และวิธีการสอนแบบ active  learning  ที่เน้นให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม ร่วมกับกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น การปฏิบัติจริง การทดลอง การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยผู้ เรียนเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Google Classroom,   Line,  Facebook,  Kahoot,  Google Form, Plicker  
Echo English  โปรแกรมต่างๆ  เช่น GSP,  Sony Vegas , Adobe Photoshop,  Power Point, ภาษาซี 
สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น การค้นคว้าทางใช้อินเตอร์เน็ต YouTube,  Website ต่างๆ เป็นต้น  ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนเองในสังคมแห่งการเรียนรู้มีการท างานอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนมีผลงาน
ที่แสดงถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น ส่งไฟล์งานไว้บนเพจการเรียนรู้ สร้างกราฟจาก
โปรแกรมคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ สามารถน าเสนอผลงาน Power Point  สร้างวีดีทัศน์การน าเสนองาน 
สามารถสร้าง Animation Cartoon สามารถถ่ายวีดีโอการแสดง สร้างบทร้อยกรองออนไลน์ (สอนแต่งกลอน
แล้วถ่ายรูปใส่ค าในภาพสร้างเป็นโปสการ์ด ออนไลน์) สร้างคลิปวิดีโอต่างๆ เช่น วิดีโอแนะน าสารคดีในท้องถิ่น 
คลิปวิดีโอการพูดในที่ชุมชน คลิปวิดีโออ่านบทร้อยกรองท านองเสนาะ สร้างภาพยนตร์สั้นและอัพโหลดผ่าน 
YouTube รายงานการส ารวจข้อมูล แผ่นพับเรื่องจุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม แผนผังความคิดที่
ได้จากการสืบค้น โดยผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสรุปความรู้เป็นกลุ่มพร้อมน าเสนอ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยผู้เรียนเรียนรู้ผ่านรูปแบบและวิธีการสอนที่
หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการบูรณาการ  การสอนเชื่อมโยงกับทักษะในวิชาต่างๆ มีกระบวนการ
สอน Active Learning  ครูมีรูปแบบการสอนต่างๆ เช่น  การสอนแบบโครงงาน  การสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ การสอนแบบสาธิต การสอนแบบทดลอง การสอนแบบสืบเสาะ 5 ขั้นการสอนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน  การสอนแบบจิกซอว์  การใช้เกม   การใช้บทบาทสมมุติ การสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน  และมี
โครงการต่างๆดังนี ้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – Net  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  8 
กลุ่มสาระ  โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน   โครงการ
ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์  โครงการห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องอาเชียน  โครงการ
ศูนย์ภาษาไทย  โครงการคณิตคิดคล่อง  โครงการคลินิกคณิตศาสตร์  โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย  
โครงการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ มีการติดตาม
แก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร ส่งผลให้จ านวนนักเรียนที่ติด 0 , ร ลดลง 

ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ สร้างเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น จัดกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบครบ
วงจรที่ลงมือปฏิบัติจริงและต่อเนื่อง กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีแบบฝึกหัด/ใบงาน“อาชีพที่ตนเองสนใจ” และ
เกิดความตระหนักในการประกอบอาชีพที่สุจริต  โดยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมตลาดนัดแนะแนวและการแนะแนวการศึกษาต่อ  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในอาชีพ เช่น  การท าการเกษตร  ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์  
คหกรรม  งานช่าง การท่องเที่ยวและการโรงแรม การตัดต่อวีดีโอ การตลาด  การขายออนไลน์  การหารายได้
ระหว่างเรียน และมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพฯ  โครงการอาชีพและสถานที่ส าคัญ
ในท้องถิ่น 
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๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด คือผู้เรียนมีความ

รับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสาธารณะ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริง เช่น 
การท าความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้อง การท าเวรรักษาความสะอาดห้องเรียน
ประจ าวัน การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชุน เป็นต้น ครูผู้สอนใช้วิธีการที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างครูและนักเรียน มีการเสริมแรงทางบวก
โดยการให้รางวัล/ค าชม  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่มโดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันท า 
มีการแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบภายในห้องเรียนตามโครงการห้องเรียนสีขาว  และมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ การให้ผู้เรียนมี
วินัยในการเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียน เช่นเรื่องการส่งงาน การเข้าเรียนตรงต่อเวลา การท าความ
สะอาดอุปกรณ์เมื่อใช้เสร็จแล้ว เป็นต้น เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่ให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การวางแผนการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ให้กลายเป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนร่วมกัน  

ครูผู้สอนมีวิธีการที่ส่งเสริมผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น ครูเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ มีโครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน อ่านเขียนเรียนรู้ สู่บทเพลง
พ้ืนบ้าน โครงการจ้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
อีกท้ังโรงเรียนยังมีการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คือ 
การจัดกิจกรรมสอนร าเหย่ย สอนการร้องเพลงอีแซว และมีกิจกรรมทีปฏิบัติเป็นประจ าทุกปี คือ กิจกรรม
ท าบุญวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุธ กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกเช้าวันศุกร์  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบการศึกษาในวันปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ครูผู้สอนได้สอดแทรกความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเข้าไปในบทเรียน เช่น การให้ผู้เรียนเขียนสิ่งที่แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยในท้องถิ่น ออกมาเล่าให้เพ่ือนๆฟัง   ส่งเสริมให้นักเรียนได้สัมผัสวัฒนธรรมดนตรีไทย  ได้มี
โอกาสฝึกเล่นเครื่องดนตรีไทย จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนโดยการแต่งกายผ้าไทยในกิจกรรมต่างๆ โดยแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยตามค่านิยมของความเป็นไทยเพื่อสร้างเจตคติให้ผู้เรียนรักในสถานศึกษาของตน สนับสนุน
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดท าเกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น ออกไปบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ 
การร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น วันส าคัญต่างๆ 
 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและมีการแบ่งกลุ่มเด็ก
เก่ง เด็กกลาง เด็กอ่อน ให้ท างานกลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและเข้าใจเพ่ือนต่างมีความสามารถที่
แตกต่างกัน และรู้จักการยอมรับผู้อ่ืน ใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบร่วมมือ จัดโครงการ
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในระดับชั้นเดียวกัน หรือต่าง
ระดับชั้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว การท าหนังสั้นคุณธรรม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นต้น จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน เพ่ือสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และยอมรับผลที่เกิดขึ้น และให้นักเรียนได้
เรียนรู้การท างานร่วมกันแบ่งหน้าที่กันท าตามความสามารถของแต่ละบุคคล สอนให้นักเรียนภูมิใจในตนเอง
และให้เกียรติผู้อ่ืน การเป็นคนเสียสละ และการวางเฉยต่อสิ่งที่ไม่พอใจ  
 การมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  สถานศึกษาจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
ผู้เรียนตามมาตรฐานพลศึกษาทุกภาคเรียน  มีกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา มีโครงการแข่งขัน
กีฬา มีการจัดกิจกรรมกีฬาสี และส่ งเสริมสนับสนุนผู้ เรียนด้านกีฬาและด้านดนตรี ครูผู้สอนมีการ
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ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การกินอาหารที่ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ การบริจาคโลหิต มีการเก็บข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูงของผู้เรียนทุกคน และประสานงานเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพ่ือแปรผล จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทาง
โภชนาการทั้งขาดและเกิน มีการจัดอบรมผู้เรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อบรมป้องกันการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์และเกินเกณฑ์ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ–เนตร
นารี  ผู้เรียนได้ดูแลเขตรับผิดชอบของตนเอง และมีการจัดอบรมเพ่ือสร้างภาวการณ์เป็นผู้น าให้กับผู้เรียน สภา
ผู้เรียน สภาเยาวชน ด าเนินการประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบประเมิน SDQ และแบบคัดกรองผู้เรียนในด้านต่างๆ 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ในด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยโรงเรียนได้ก าหนดให้มีการเยี่ยม
บ้าน 100% และส่งเสริมผู้เรียนให้รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการ
กระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้เป็นอย่างดี  
 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้ 

 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ที ่1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณา ที ่1.1 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ  

๗0-๗9 74.70 ตามเป้าหมาย ดี 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

70-79 81.78 สูงกว่าเป้าหมาย ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70-79 84.63 สูงกว่าเป้าหมาย ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๘๐-๘๙ 88.75 ตามเป้าหมาย ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

60-69 67.02 ตามเป้าหมาย ดี 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

๘๐-๘๙ 97.02 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ตามเป้าหมาย ดี 
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จากตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา คือ ประเด็นที่ 2) ผู้เรียนมีความสามารถใน
การวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ประเด็นที่ ๓) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และประเด็นที่ ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
และเป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา คือ ประเด็นที่ ๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ และประเด็นที่ ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่
ในระดับดี ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ การอ่าน เขียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ที่
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยโครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา 
ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ  โครงการ
แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  โครงการส่งเสริมศักยภาพการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน โครงการค่าย
ภาษาไทย โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ โครงการคณิตคิดคล่อง กิจกรรมวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด เป็น
ต้น  อยู่ในคุณภาพดี เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยโครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการ
พิจารณา ประกอบด้วย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  อยู่ใน
คุณภาพดีเลิศ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ ผลงานนักเรียนด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในคุณภาพดี เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยโครงการ/กิจกรรมที่
น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในคุณภาพดี 
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดย
โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ผลการประเมินกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ข้อมูลการจบการศึกษาและการศึกษาต่อของผู้เรียน ผลการประเมินกิจกรรรมแนะแนว อยู่ใน
คุณภาพยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณา ที ่1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณา ที ่1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

90-100 96.98 ตามเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90-100 95.38 ตามเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

90-100 92.50 ตามเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 90-100 93.80 ตามเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที ่1.2 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิต
สาธารณะ โดยโครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ฯ โครงการห้องเรียนสีขาว โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม  โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน กิจกรรม
สาธารณประโยชน์  กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ฯ ทุกวันศุกร์ 
ผู้ เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยโครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา 
ประกอบด้วย โครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน อ่านเขียนเรียนรู้ สู่บทเพลงพ้ืนบ้าน โครงการจ้างวิทยากร
ท้องถิ่น กิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมโรงเรี ยนวิถีพุธ 
กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบการศึกษาใน
วันปัจฉิมนิเทศ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยโครงการ/กิจกรรมที่
น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬาภายใน 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  โดยโครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา 
ประกอบด้วย การทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามมาตรฐานพลศึกษา โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ โครงการแข่งขันกีฬา โครงการค่ายกีฬาสุขภาพ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข โครงการ้องเรียนสีขาว การประเมินสุขภาวะทางกายของผู้เรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประเมิน SDQ และแบบคัดกรองผู้เรียน 
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๓. จุดเด่น 
  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและศักยภาพด้านวิชาการ มีผลงานโครงงานในกลุ่มวิชาต่างๆ อย่าง
หลากหลายและได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดตาม  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีจิตสาธารณะ โดยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริง เช่น การท าความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
นักเรียนแต่ละห้อง การท าเวรรักษาความสะอาดห้องเรียนประจ าวัน การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชุน  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  ห่างไกลสิ่งเสพติด  มีสุนทรียภาพ โดยโรงเรียนจัดให้
ให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามมาตรฐานพลศึกษาทุกภาคเรียน  มีกิจกรรมการออกก าลัง
กายด้วยการเล่นกีฬา มีโครงการแข่งขันกีฬา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนด้าน
กีฬาและด้านดนตรี การออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การกินอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ การดูแลสุขภาพ
ของตนเองตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  และโครงการสถานศึกษาสีขาวด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  และการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยโครงงานคุณธรรม  มีเจตคติท่ีดีต่อการท างานและอาชีพที่สุจริต ผู้เรียนมีเป้าหมาย
ในการศึกษาต่อโดยผ่านกกระบวนการจัดกิจกรรมจากครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว  ผู้เรียนมีทักษะการท างาน
มีการหารายได้ระหว่างเรียนด้วยงานอาชีพท่ีสุจริต เช่น การท าการเกษตร  การร้องเพลงเล่นดนตรี  การรับจ้าง
ทั่วไป และมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ซึ่งครูผู้สอนมีวิธีการที่ส่งเสริมผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย เช่น ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ มีโครงการวัฒนธรรมไทย 
สายใยชุมชน อ่านเขียนเรียนรู้ สู่บทเพลงพื้นบ้าน โครงการจ้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน อีกทั้งโรงเรียนยังมีการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 
๔. จุดควรพัฒนา 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ให้สูงขึ้น โดยพัฒนายกระดับคุณภาพของผู้เรียนที่อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดให้มี
ระดับคุณภาพที่สูงขึ้น  ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร การคิดค านวณ  
การคิด การแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 
 
 
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

สถานศึกษาควรท าแผนพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดย
จัดท าบันทึกข้อตกลง และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา ท าแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสารถในการอ่าน  การ
เขียน  การสื่อสาร การคิดค านวณ  การคิด การแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรม จัดท าแผนพัฒนา/ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
จ าเป็นในศตวรรษที ่21 (3R 8C) 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการ SWOT วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดกระบวนการบริหารและ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา บริหารจัดการโดยอาศัยหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติอยู่ในหลักคุณธรรม
และจริยธรรม ด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา จากข้อมูลการนิเทศติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ด าเนินการส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการมอบหมายงานให้บุคลากร
รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสม ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตร เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และสามารถบูรณาการการเรียนรู้อย่างรอบด้าน เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี โครงการ
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน โครงการเปิดบ้านวิชาการ เป็น
ต้น และมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ด าเนินงานตามแผนให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป โดยใช้กระบวนการท างานแบบ PATTCES  ดังนี้  

P = ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) ด้วยกระบวนการ SWOT     
A = ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจคู่ความตระหนัก (Awareness)  
T = ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา (Target)  
T = สร้างทีมและเครือข่าย (Teamwork)   
C = ปฏิบัติการนิเทศและประเมินผล (Checking) 
E = แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchange)   
S = เผยแพร่และให้ก าลังใจ (Share & Care) 

ภายใต้การบริหารงานในรูปแบบของ PTCN Model เพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เข็ม
แข็งและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี้  

P๑ = มีความเป็นมืออาชีพ (Professional)  
P๒ = คิดบวก (Positive Thinking)   
P๓ = มีความอดทน (Patience)   
T๑ = การท างานเป็นทีม (Team) 
T๒ = มีความซื่อสัตย์ (Trust)   
T๓ = ตรวจสอบได้  ( Transparency)   
C๑ = มีความกระตือรือร้น  (Curiosity)   
C๒ = มีความถูกต้อง (Correctness)   
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C๓ = มีความคิดสร้างสรรค์  (Creativity)   
N๑ = มีภาคีเครือข่าย  (Network)   
N๒ = มีความประณีต  ( Neatness)  
N๓ = มีการยกย่องชมเชย ( Notability)   

 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 จากกระบวนการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  มีการบริหารจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย มีการบริหารงานวิชาการ 
ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ การจัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ การศึกษานอกสถานที่ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา และมีระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีศักยภาพ โดยโรงเรียนได้ก าหนดให้มีการเยี่ยมบ้าน 100%  ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ จนได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีการอบรม
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา และน ากระบวนการของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ 

 
 
๓. จุดเด่น 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล เข้าถึงความต้องการและความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน ผู้บริหารมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม/โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ SWOT วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ส่งเสริม สนับสนุนการท างานของบุคลากร และการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ความส าคัญกับการดูแลผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและสังคม จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนอย่างมี คุณภาพ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนา
ความสามารถทางด้านทักษะวิชาการและเทคโนโลยีฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการให้กับบุคลากรฝ่ายต่างๆ มีการจัดองค์กรโครงสร้างที่เหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษา 
ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารการเงินและ
งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของตนเองและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรียนที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน และ
มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 
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๔. จุดควรพัฒนา  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านต่างๆ การจัดเก็บข้อมูล การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมต่างๆ และรายงานผลโครงการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย 
ครบทุกด้าน และมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์สารสนเทศโรงเรียนสู่
สาธารณะด้วยระบบเทคโนโลยีให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่องมากขึ้น พัฒนาระบบการประเมินโครงการ
ส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
โรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน งบประมาณที่ไม่เพียงพอใน
การส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความหลากหลายและ
เหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
 
 
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

วางแผนพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงาน การประเมินโครงการส่งเสริมหลักสูตร
สถานศึกษา การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกด้านมากยิ่งขึ้น จัดให้มีการวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มากขึ้น ส่งเสริมเครือข่าย
องค์กรสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
วางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา  
ครูผู้สอนมีการวางแผนการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ยึดกระบวนการ PDCA ในการวางแผนการด าเนินงาน โดยครูผู้สอนศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนฝึกทักษะจ าเป็น ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากท่ีสุด สอดแทรกเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ใช้กระบวนการเรียนการสอน Active Learning โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามความสามารถ ความถนัดของครูผู้สอน และเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของรายวิชา เช่น การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking 
Based Learning) การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) เป็นต้น มีการทบทวน ตรวจสอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนน าไปปฏิบัติจริง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรู้มีความถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน จากนั้นด าเนินการจัดเตรียมสื่อและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายและท้าทาย เพ่ือตอบสนองความ
แตกต่างของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียนจาก
แหล่งค้นคว้าอ่ืนนอกห้องเรียน การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
นอกจากนี้ครูยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและหาค าตอบอย่างสร้างสรรค์ สร้างภาวะผู้น าความ
กล้าแสดงออกของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนของผู้เรียน รวมถึง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียนด้วย 

ครูมีการส ารวจสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย พัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีให้เกิดความช านาญ และน ามาปรับใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบห้องเรียนให้น่าอยู่มีแหล่งเรียนรู้
ภายในชั้นเรียน ๆ มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศในชั้นเรียน 
โครงการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนที่ใช้ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาลักษณะการคิดแบบต่างๆ โดยใช้
สื่อ/นวัตกรรม ใช้รูปแบบการสอนแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้ Google Forms ในการท า
แบบทดสอบระหว่างบทและแบบประเมิน เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom การใช้ Kahoot, Plickers เพ่ือเล่นเกมน าเข้าสู่บทเรียนหรือทบทวนบทเรียน และการใช้ 
Application Zipgrade เพ่ือตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ เป็นต้น 

 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบประเมินผู้เรียน และการเยี่ยมบ้าน ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีการคัดกรองผู้เรียน แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติกัน โดยการการสื่อสารทางบวก ไม่ใช้ถ่อยค าหยาบคาย การท าโทษที่รุนแรง หรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้เรียน โดยครูผู้สอนจะใช้องค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียนดังต่อไปนี้ 
  ครูผู้สอนจัดองค์ประกอบด้านกายภาพ  โดยจัดเตรียมการในด้านวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอ้ี ทั้งของ
ผู้เรียนและผู้สอน กระดานด า บอร์ดส าหรับจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

ครูผู้สอนจัดองค์ประกอบด้านสังคม โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนใน
รูปแบบต่างๆ ตามกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ผู้สอนกับผู้เรียนได้ช่วยกันออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนท างานกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันแก้ปัญหา โดยครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ 

ครูผู้สอนจัดองค์ประกอบด้านการศึกษา โดยการจัดล าดับเนื้อหาสาระ ความรู้ให้เหมาะสมกับ
วุฒิภาวะของผู้เรียน พร้อมทั้งให้ผู้เรียนมีการวางแผนการเรียนร่วมกับผู้สอน และให้ผู้เรียนได้ตระหนักในคุณค่า
ของความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน หรือจากการศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกตใ์ช้ในเกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้  

มีวางแผนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการตรวจสอบที่ชัดเจน มีการวาง
แผนการประเมินผลที่หลากหลาย ด าเนินการสร้างแบบวัดและประเมินผลผู้เรียน มีการตรวจสอบแบบวัดผล
เพ่ือให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการวัด และมีประสิทธิภาพ ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ โดยประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล ได้แก่ แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถด้าน
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ต่างๆ เช่น ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประมาณค่า การ
ประเมินสภาพจริง เป็นวิธีการประเมินที่ออกแบบมาเพ่ือสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมและทักษะที่จ าเป็นของ
ผู้เรียนในสถานการณ์ที่เป็นจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินและร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง และน าผลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น รูปแบบและวิธีการใช้แบบทดสอบแบ่งเป็น ๓ ลักษณะคือ      
         (๑) แบบทดสอบสอบปากเปล่าเป็นการทดสอบที่อาศัยการซักถามเป็นรายบุคคล  
         (๒) แบบทดสอบแบบเขียนตอบแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัยและปรนัย 
         (๓) แบบทดสอบแบบปฏิบัติ (performance test) 

ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เกี่ยวกับผลการเรียนและพฤติกรรมของผู้เรียน โดยการเขียน reflection หรือการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
นักเรียนในรูปแบบต่างๆที่ครูมีความถนัด เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับทราบข้อมูลและน าไปปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง 
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่าง
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยสมาชิก
ทุกคนมเีป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการท างานร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
จัดท ารายงานผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครูมีการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพ่ือ
แก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ครูใช้ชุมชนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
กระบวนการท างานผ่านการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) ซึ่งช่วยลดอัตราการ
ตกซ้ าชั้นให้น้อยลง เพ่ิมความกระตือรือร้นและความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น 
เพ่ิมความต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของผู้เรียน โดยถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่ง
ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น  

 
 

๒. ผลการด าเนินงาน  
 จากการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง มี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะจ าเป็น ทั้งการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการ Active 
Learning  เช่น กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาในรายวิชา IS  กิจกรรมโรงเรียนนักเขียนน้อย กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ค่ายล้อมวง
อ่าน  ค่ายภาษาพาซน เป็นต้น ครูมีตั้งใจ มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดและหาค าตอบอย่างสร้างสรรค์ สร้างภาวะผู้น าความกล้าแสดงออกของผู้เรียน การสร้าง
บรรยากาศของการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนของผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน  
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 ครูมีสื่อการสอนที่ทันสมัยและน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้  เช่น การใช้ 
Application Echo-English ในการสอนภาษาอังกฤษ การสร้างเกมการเรียนรู้จาก Power Point บอร์ดสมอง
กลในรายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี สื่อจากธรรมชาติ สื่อการ์ตูน Pop-up การใช้ Google Forms ในการท า
แบบทดสอบระหว่างบทและแบบประเมิน การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom การใช้ 
Kahoot, Plickers เพ่ือเล่นเกมน าเข้าสู่บทเรียนหรือทบทวนบทเรียน และการใช้ Application Zipgrade 
เพ่ือตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ เป็นต้น มีการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการใช้สื่อการ
สอน โดยใช้แบบประเมินสื่อการสอนที่ครูแต่ละท่านจัดท าขึ้น และน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว และได้ร่วมกันจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับ
การเรียน มีมุมความรู้ มุมกิจกรรม ตอบสนองต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง โดยมี
โครงการส่งเสริมมาตรฐานห้องเรียน PTCN โครงการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมการเรียนการสอน  
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ สนับสนุนการด าเนินงานของครูแต่ละกลุ่มสาระ 
 ครูผู้สอนมีการประเมินทักษะการเรียนรู้ ติดตามผล ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ร่วมมือในกระบวนการเรียนการสอน อีกทั้งเข้าใจตนเองและสามารถ
พัฒนาทักษะตนเองตามศักยภาพ สามารถน าทักษะ ความรู้ การคิดวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ มีการนิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูผู้สอนเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครูมีการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกลุ่มครูที่มีเป้าหมายเดียวกันเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยกันหาแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนผลการเรียน พฤติกรรม ของ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครูทุกคนจัดท ารายงานการปฏิบัติงานของตนเอง (SSR) ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองในภาคเรียนที่ผ่านมาต่อผู้บริหาร 
  
 
๓. จุดเด่น 

ครูมีการจัดท าแผนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  และมุ่งเน้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ สอดแทรกกิจกรรม เทคนิควิธีการสอนต่างๆ ทีมุ่่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และมีการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การใช้ Google 
Forms ในการท าแบบทดสอบระหว่างบทและแบบประเมิน การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google 
Classroom การใช้ Application Echo-English ในการสอนภาษาอังกฤษ การใช้ Kahoot, Plickers เพ่ือเล่น
เกมน าเข้าสู่บทเรียนหรือทบทวนบทเรียน และการใช้ Application Zipgrade เพ่ือตรวจข้อสอบและวิเคราะห์
ข้อสอบ ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการจัดอบรมภายในสถานศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอตามความเหมาะสม จัดบุคลากรเข้ารับอบรมภายนอกตามความสนใจ ซึ่งอ้างอิงจากรายงานการ
ปฏิบัติงาน (SSR) ของครูแต่ละคน มีบุคลากรได้รับรางวัล “ครูผู้สอนต้นแบบ ด้านการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” และเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านวิทยาการประดิษฐ์ 
สร้างหุ่นยนต์ โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบและจัดบรรยากาศ
ชั้นเรียนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการรู้ มีป้ายความรู้ภายในห้องเรียน อีกทั้งยังมีโครงการโรงเรียนน่าอยู่
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สนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ใช้เครื่องมือ
วัดผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา  ครูให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือ
น าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนให้มากท่ีสุด  

 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสถานศึกษาควรมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป และควรน าผลประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบวัดผลประเมินผล และแบบทดสอบของครูทุกคนไป
พัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA ครูควรวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ควร
จัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการพัฒนาผู้เรียน ควรมี
การให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรอย่างจริงจัง เพ่ือน าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ SWOT analysis เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ควรจัดให้มีการเผยแพร่
ผลงาน/นวัตกรรมที่โดดเด่นของครู เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับครูและบุคลากรอ่ืนๆในโรงเรียน ใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น เวลาเรียนและเวลาท ากิจกรรมไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งบรรยากาศของห้องเรียนและพ้ืนที่ในการจัดการเรียนรู้ไม่เอ้ืออ านวยมากนัก ด้วยพ้ืนที่ที่จ ากัดและ
จ านวนผู้เรียนต่อห้องท าให้ไม่สามารถโต๊ะเก้าอ้ีเพ่ือให้ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายได้ 
งบประมาณในการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอน 
 
 
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

สถานศึกษาวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้
เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นและน าไปใช้ประโยชน์  ครูร่วมกันจัดท าแผนการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
บูรณาการกับวิชาอ่ืนได้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่หลากหลาย วางแนวทางการน าผลการประเมินการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลผู้เรียนมาสรุปและน าไปพัฒนาครูผู้สอนทุกคนตาม
วงจรคุณภาพ PDCA  ก าหนดแนวทางการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีความชัดเจน
และด าเนินการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือน าผลจากการนิเทศติดตามไปพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดให้มีช่องทางการรับฟังแนวคิดจากเพ่ือนครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง
อย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาในการพัฒนาตนเอง  
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
   ๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตสถานศึกษาและ 
        ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
        ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
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๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ระดับดี 
 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลมาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพผู้เรียน 

 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 จุดเด่น  จุดควรพัฒนา 
    ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถและศักยภาพด้าน
วิชาการ มีผลงานโครงงานในกลุ่มวิชาต่างๆ อย่าง
หลากหลายและได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับเขต
พ้ืนที ่ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
    ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนดตาม  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มี
จิตสาธารณะ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  ห่างไกล
สิ่งเสพติด  มีสุนทรียภาพ  
   มีเจตคติที่ดีต่อการท างานและอาชีพที่สุจริต ผู้เรียนมี
เป้าหมายในการศึกษาต่อโดยผ่านกกระบวนการจัด
กิจกรรมจากครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว      
   ผู้เรียนมีทักษะการท างานมีการหารายได้ระหว่าง
เรียนด้วยงานอาชีพที่สุจริต เช่น การท าการเกษตร  
การร้องเพลงเล่นดนตรี  การรับจ้างทั่วไป  
   มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อนุรักษ์
การแสดงพ้ืนบ้าน เช่น เพลงอีแซว ร าเหย่ย 

   ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ให้สูงขึ้น โดยพัฒนายกระดับคุณภาพของผู้เรียนที่อยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดให้มีระดับคุณภาพ
ที่สูงขึ้น   
   ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสารถในการอ่าน  การ
เขียน  การสื่อสาร การคิดค านวณ  การคิด การ
แก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรม  
   ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 
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สรุปผลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 จุดเด่น   จุดควรพัฒนา  
 
      ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม/
โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโดย
ใช้กระบวนการ SWOT วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
และอุปสรรค  
    ส่งเสริม สนับสนุนการท างานของบุคลากร และการ
บริหารจัดการด้านต่างๆให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ความส าคัญกับการดูแล
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและสังคม มีระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ความสามารถครบทุกด้าน  
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการ มีการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมกับการ
บริหารงานของสถานศึกษา ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง 
๔ ฝ่าย สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางด้านวิชาชีพ  
    สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย มีแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
บริบทของโรงเรียน 

 
     พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านต่างๆ การ
จัดเก็บข้อมูล การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
หลากหลาย ครบทุกด้าน และมีความต่อเนื่องมาก
ยิ่งขึ้น พัฒนาระบบการประเมินโครงการส่งเสริม
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลโครงการอย่างเป็น
ระบบ  
    กระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
โรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน  
    ขาดงบประมาณที่ เพียงพอในการส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
มากยิ่งขึ้น 
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สรุปผลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จุดเด่น  จุดควรพัฒนา 
 
     ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการสอนที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และมุ่งเน้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิดและ
ปฏิบัติจริ งและสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิต 
ประจ าวันได้ สอดแทรกกิจกรรม เทคนิควิธีการสอน
ต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  ๒๑ เน้นกระบวนการ เรี ยนรู้  Active 
Learning และมีการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดท าสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  
    ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยจัดให้มีการจัดอบรมภายในสถานศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอตามความเหมาะสม จัดบุคลากรเข้ารับอบรม
ภายนอกตามความสนใจ ซึ่งอ้างอิงจากรายงานการ
ปฏิบัติ ง าน (SSR)ของครู  มีบุ คลากรได้ รั บรางวั ล 
“ครูผู้สอนต้นแบบ ด้านการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ โดย
ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” 
และเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านวิทยาการประดิษฐ์
หุ่นยนต์ โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหาร  
   ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบและจัดบรรยากาศ
ชั้นเรียนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการรู้ มีป้าย
ความรู้ภายในห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่
ความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   มีการใช้เครื่องมือวัดผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย มี
การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา   
   ครูให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและพฤติกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือน าไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียนให้มากท่ีสุด  
   ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) พูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

  
     สถานศึกษาควรมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อ
การน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป  
    ควรน าผลประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน แบบวัดผลประเมินผล และ
แบบทดสอบของครูทุกคนไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่าง
เป็นระบบครบวงจร PDCA ครูควรวิเคราะห์ผลการ
ประเมินเพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง  
   ควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
ควรจัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียนอย่างสม่ าเสมอ  
   ควรมีการศึกษาค้นคว้ าวิจัย เ พ่ือพัฒนาสื่ อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงในการพัฒนาผู้เรียน  
   ควรมีการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรอย่างจริงจัง เพ่ือน าผล
การประเมินมาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ SWOT 
analysis เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น  
    ควรจัดให้มีการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมที่โดดเด่น
ของครู เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับครูและบุคลากรอ่ืนๆใน
โรงเรียน 
     ควรมีการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) พูดคุย
แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
อย่างเป็นรูปธรรม 
    ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น เวลาเรียนและเวลาท า
กิจกรรมไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง
บรรยากาศของห้องเรียนและพ้ืนที่ในการจัดการเรียนรู้
ไม่เอ้ืออ านวยมากนัก ด้วยพ้ืนที่ที่จ ากัดและจ านวน
ผู้ เ รี ยนต่อห้องท า ให้ ไม่ สามารถโต๊ ะ เก้ า อ้ี เ พ่ือให้
ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายได้ 
งบประมาณในการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอน 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  

1) แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดยจัดท า บันทึก
ข้อตกลง และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา 

2) แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิด การ
แก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรม  

3) แผนพัฒนา/ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 

4) แผนพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงาน การประเมินโครงการส่งเสริมหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดเก็บข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้
เป็นระบบ  

5) แผนพัฒนาการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกด้านมากยิ่งขึ้น  

6) จัดให้มีการวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว  
7) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่งเสริมเครือข่ายองค์กรสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้

เข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
8) แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
9) แผนพัฒนาการน าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนไปพัฒนาครูผู้สอนทุกคนตามวงจรคุณภาพ PDCA   
10) แผนพัฒนาแนวทางการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีความชัดเจนและ

ด าเนินการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อน าผลจากการนิเทศติดตามไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น   

11) แผนการส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

12) แนวทางการเปิดให้มีช่องทางการรับฟังแนวคิดจากเพ่ือนครู ผู้เรียน และผู้ปกครองอย่างทั่วถึง 
13) พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนา

ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
 

 ประกาศโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ประกาศโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/ผู้เรียน 
 ประมวลภาพกิจกรรม 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.......................................................... 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อ าเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๒  ได้พิจารณาเรื่องการก าหนด ค่าเป้าหมายและการใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบ ให้ด าเนินการก าหนดค่าเป้าหมายและการใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

 
 

 
(นายบุญส่ง  ช านาญดู) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 

๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
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ประกาศโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหลัก
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในการพัฒนา สนับสนุน 
ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ ๑) มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน ๒) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
และ ๓) มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ส่วนมาตรฐานที่ ๔ การประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  เดิมจะรวมอยู่ในมาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ) และให้
สถานศึกษาปรับแผนการด าเนินงาน การก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการ พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพ และจัดท ารายงานการประเมิน ตนเอง ( Self-
Assessment Report: SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และการให้ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา แบ่งคุณภาพของสถานศึกษาออกเป็น ๕ ระดับ คุณภาพ (ระดับ “ก าลังพัฒนา” “ปานกลาง” 
“ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม”) โดยสถานศึกษาประเมิน ตนเองในลักษณะการประเมินแบบองค์รวม เน้น
การประเมินที่มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการบรรยาย คุณภาพตามสภาพที่เป็นจริง โดยอาศัยหลักฐาน/
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม  ครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๒  เมือ่วันที่  ๒๙ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายพยนต์  ข าขจร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
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ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
   ๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ 
         ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ระดับ ๔ ดีเลิศ 
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                          ...................................................................................................................  
            ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที ่
ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ 
บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 

           เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จึงประกาศแต่งตั้ง 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นายพยนต์  ข าขจร     ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๒. นายกรภัทร์  สิทธิวะ      รองผู้อ านวยการโรงเรียน        กรรมการ 
๓  นางอรวรรณ  จินดานิล     หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ           กรรมการ  
๔.  นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา     หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
๕.  นางมลระวี  ช่วงชัย       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล     กรรมการ 

          6.  นางสาวสมทรัพย์  อติชาติบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
          7.  นางสาวจิราภรณ ์ ฉิมอ่อง       ครู           กรรมการและเลขานุการ  
 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   

๑.  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง  และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้งและจัดท า 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี 
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
           
  

ประกาศ ณ วันที่   ๒๔    มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
(นายพยนต์  ข าขจร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
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ค าสั่งโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
ที ่๕๐ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 
และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

-------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ด าเนินการจัดการศึกษาตามระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติว่า
ด้วยระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๓๙  ที่ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน
และประเมินผลคุณภาพภายในโรงเรียนและจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้  
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
 ๑.  นายบุญส่ง  ช านาญดู   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ  
 ๒.  นายพยนต์  ข าขจร    ผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ  
 ๓.  นายกรภัทร์  สิทธิวะ   รองผู้อ านวยการ      กรรมการ 
 ๔.   นางอรวรรณ  จินดานิล  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ    กรรมการ  
 ๕.  นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
 ๖.  นางมลระวี  ช่วงชัย   ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

๗.  นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    กรรมการ 
๘.  นางสุธีรา สุกใส    คร/ูหัวหน้างานแผนงานฯ     กรรมการ  

 ๙.  นางสาวจิราภรณ ์ฉิมอ่อง  คร/ูหัวหน้างานประกันคุณภาพ     กรรมการและ 
             เลขานุการ  
 ๑๐. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมชนะ   ครู/ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ    กรรมการและ 
             ผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่  นิเทศก ากับติดตามประเมินผลระหว่างด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนพนม
ทวนชนูปถัมภ์  
 
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
 ๑.  นางอรวรรณ  จินดานิล  ครู/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  หัวหน้า 
 ๒.  นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา  ครู/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ    ผู้ช่วย 
 ๓.  นางมลระวี  ช่วงชัย   ครู/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล ผู้ช่วย 
 ๔.  นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์  ครู/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  ผู้ช่วย 
 ๕.  นางกฤติยา  กริ่มใจ    ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  ผู้ช่วย 
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 ๖.  นางวารุณี  กล่อมจิตร์   ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย 
 ๗.  นางสาวรสสุคนธ ์ มุขเงิน  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ผู้ช่วย 
 ๘.  นางสุธีรา  สุกใส   ครู/หัวหน้างานแผนงานฯ   ผู้ช่วย 
      หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๙.  นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ  ผู้ช่วย 
 ๑๐.  นายชาตรี  ชะโลธร   ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ผู้ช่วย  

๑๑.  นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง  ครู/หัวหน้างานประกันคุณภาพ  ผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  

 ๑๒.  นางสาวณัฐฐศศิ  จันทรแ์ย้ม   ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯการเรียนรู้ภาษาไทย  ผู้ช่วย 
      หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๓.  นางสาวสมทรัพย์  อติชาติบุตร  คร ู     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มีหน้าที่  ๑. วางแผนเตรียมการเพื่อตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  
   ๒. ตรวจสอบทบทวนประเมินผลตามแผนที่ก าหนด  
   ๓. ปรับปรุงแก้ไขจุดที่ต้องการพัฒนาตามมาตรฐานที่วิเคราะห์จากสาเหตุปัญหาและพัฒนา 

     จุดเด่นที่มีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้น  
  ๔. สรุปขอ้มูลส าคัญแต่ละมาตรฐาน  
 
 ๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  
จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

๑. นางอรวรรณ  จินดานิล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ   หัวหน้า 
๒.  นางสาวณัฐฐศศิ  จันทร์แย้ม หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย   ผู้ช่วย  

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.  นางกฤติยา  กริ่มใจ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   ผู้ช่วย 
๔.  นางวารุณี  กล่อมจิตร์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์   ผู้ช่วย 
๕.  นางสาวรสสุคนธ ์ มุขเงิน หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
๖.  นางสุธีรา  สุกใส  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
๗.  นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ    ผู้ช่วย 
๘.  นายชาตรี  ชะโลธร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ   ผู้ช่วย 
๙.  นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวณัฐฐศศิ  จันทร์แย้ม หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ผู้ช่วย 
๑๑.  นางสุนทรี  เหมฬา  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร        ผู้ช่วย 
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๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.  นางอรวรรณ  จินดานิล  คร ู     หัวหน้า 

๒.  นางสาวลลิตา  อรรถประจง  คร ู     ผู้ช่วย  
     ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 ๑. นายสิทธิโชค  จันทร์อนันต์  คร ู     หัวหน้า 
 ๒. นางสาวมณฐิณี  ประเสริฐลาภ  คร ู     ผู้ช่วย 
 ๓.  นางณวรา  จารสิงห ์   คร ู     ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวมาลี  กกอู่   คร ู     ผู้ช่วย 

๕. นายวงศกร  คล้ายแดง   พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
     ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น         
และแก้ปัญหา 

๑. นายนกกูล รักษี   คร ู     หัวหน้า 
๒.  นางสายัณห์  โพธิ์ศรีทอง  คร ู     ผู้ช่วย 
๓.  นางสาวอโนชา  ไคลมี   คร ู     ผู้ช่วย 
๔.  นางสาวกาญจนา จันทร์ฤทธิ์  คร ู     ผู้ช่วย 
๕.  นางสาวพวงพลอย  ก าไร   คร ู      ผู้ช่วย 
๖.  นายอภิสิทธิ์  ทุมภ ู   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๗.  นางสาววศินี  ไชยยะ   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๘.  นางสาวนภสอร  กลีบทอง  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

     ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๑.  นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์  คร ู     หัวหน้า 
 ๒.  นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน ์   คร ู     ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสาวณัฐฐศศิ  จันทร์แย้ม  คร ู     ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมชนะ คร ู     ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวอรอุมา  ตนประเสริฐ  คร ู     ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวเนตรนภา  วันทุมา  คร ู     ผู้ช่วย 
 ๗. นางสาวศรีสกุล  ภูมิพลับ  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
 ๘. นายวัชรพงษ์  เสถียรุกานนท์  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
     ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑.  นายชาตรี  ชะโลธร   คร ู     หัวหน้า 

๒.  นายประกิต  เกศูนย์   คร ู     ผู้ช่วย 
  ๒. นายวงศกร  คล้ายแดง   พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.  นางสาวสุนันท์  จารุกรุณา  คร ู     หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวอรอุมา  ตนประเสริฐ  คร ู     ผู้ช่วย 
     ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.  นางมาลา  แซ่ปัง   คร ู     หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวศิริมา  ฤทัยคงโสภณ  คร ู     ผู้ช่วย 
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 ๓.  นายธนคม  จุลกิจวัฒน์  คร ู     ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาววรันณ์ธร  บุญกอ  คร ู     ผู้ช่วย 
 ๕.  นายสนธชิัย  วลิัย   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ๑.  นางสาวณภัทร์ตะวัน  อภัยภักดี    คร ู     หัวหน้า 
  ๒.  นางพิชยา  ดอกพรม   คร ู     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน ์   คร ู     ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวพจนา  ตะพัง   คร ู     ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวดวงใจ  บุญแต่ง  คร ู     ผู้ช่วย 
  ๖.  นางสาววาสนา  ผิวนวล  คร ู     ผู้ช่วย 

๗.  นางสาวพวงพลอย  ก าไร  คร ู     ผู้ช่วย 
๘.  นายนฤดล  โพธิ์ทอง   พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 

  
     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.  นางสุธีรา  สุกใส   หัวหน้างานแผนงาน     หัวหน้า 
 ๒.  นางอรวรรณ  จินดานิล  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ     ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ    ผู้ช่วย 
 ๔.  นางมลระวี  ช่วงชัย   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล     ผู้ช่วย 
 ๕.  นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป      ผู้ช่วย 
 ๖. นายชาตรี  ชะโลธร    หัวหน้างานระบบเทคโนโลยี     ผู้ช่วย 
       
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
                ในชีวิตประจ าวัน 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ๑.  นางสุนทรี  เหมฬา   หัวหน้างานหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ       หวัหน้า 

๒. นางสาวณัฐฐศศิ  จันทร์แย้ม    หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย        ผู้ช่วย 
๓.  นางกฤติยา  กริ่มใจ   หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์     ผู้ช่วย 
๕.  นางวารุณี  กล่อมจิตร์   หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์     ผู้ช่วย 
๖.  นางสาวรสสุคนธ ์ มุขเงิน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ     ผู้ช่วย 
๗.  นางสุธีรา  สุกใส   หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ     ผู้ช่วย 
๘.  นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ      ผู้ช่วย 
๙.  นายชาตรี  ชะโลธร   หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ     ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ    ผู้ช่วย 

 
มีหน้าที่  จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบทบทวนประเมินผลเพ่ือตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาที่

ก าหนด และสรุปรายงานข้อมูลส าคัญแต่ละมาตรฐาน  
 ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด หากมีอุปสรรค ให้รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการทราบ  
 
      
๔. คณะกรรมการสรุปผลรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (SAR)  
 ๑)  นางสาวจิราภรณ์   ฉิมอ่อง   คร ู     หัวหน้า  
 ๒)  นางสุธีรา   สุกใส    คร ู     ผู้ช่วย  
 ๓)  นางสาวพจนา   ตะพัง   คร ู      ผู้ช่วย   
 ๔)  นางสายัณห์    โพธิ์ศรีทอง   คร ู     ผู้ช่วย   
 ๕)  นางสาวเสาวลักษณ์   พรหมชนะ คร ู     ผู้ช่วย  
 ๖)  นางสาวลลิตา  อรรถประจง  คร ู     ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  น าข้อมูลจากการรวบรวมของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงานประจ าปี ของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

   (นายพยนต์  ข าขจร) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม 
20 พฤษภาคม 2563 08.30 – 09.00 น. ผู้บริหารเพ่ือชี้แจงกระบวนการ และวัตถุประสงค์ของการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
09.00 – 09.30 น. รับฟังบรรยายบทสรุปผู้บริหาร(หรือผู้แทน) เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน   

09.30 – 11.00 น. ผู้รับผิดชอบ น าเสนอประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับโครงการ/งาน/
กิจกรรม, กระบวนการ และผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

- ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
- ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
ผู้รับผิดชอบรายงานเป็นภาพรวมตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

11.00 น.-12.00 น. คณะผู้ประเมินตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.00 น. คณะผู้ประเมินตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์

ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา  (ต่อ) 
13.30 – 14.00 น. คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผล /เตรียมการน าเสนอผลการประเมิน 

14.30 – 15.00 น. คณะผู้ประเมินรายงานผลการประเมินด้วยวาจา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ผลการปฏิบัติ 

ด ี   ปฏิบัติประเด็นที่ 1 ประเด็นย่อยท่ี 1.๒, 1.3, 1.6 มีระดับคุณภาพสูงกว่าค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษา
ก าหนด และมีประเด็นย่อยที่ 1.1, 1.4 และ 1.5 อยู่ในระดับคุณภาพตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
และปฏิบัติตามประเด็นที่ 2 อยู่ในระดับคุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนดทุกประเด็น  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ผลการปฏิบัติ 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1,๒,๖ มีความชัดเจนสอดคล้องกับบริบท มีระบบบริหารจัดการเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา สอดคล้องตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด, 
ปฏิบัติตามประเด็นที่ ๓,๔,๕ ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ ผลการปฏิบัติ 

ดีเลิศ ปฏิบัติประเด็นที่ 1,๒,๓,๔,๕ ปฏิบัติจริงและสอดคล้องตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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ผลงานดีเด่นในรอบปี ๒๕๖๒ 
 
สถานศึกษา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ รางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ครั้งที่ ๒5 
ระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖2 

สโมสรไลออนสากล ภูมิภาค
ที่ 8 ภาค ๓๑๐-ดี ประเทศ
ไทย 

เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ครั้งที่ ๒5 
ระดับภาค ประจ าปี ๒๕๖2 

สโมสรไลออนสากลภาครวม 
๓๑๐ ประเทศไทย 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 

 
 
ผู้บริหาร 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายพยนต์  ข าขจร รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 สพม. 8 

 
 
ครู 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์ 
  

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63  
ปีการศึกษา 2562 

- สพม.8 

ครูดีศรีเมืองกาญจน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63  
ปีการศึกษา 2562 

- กศจ.กาญจนบุรี 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันหุ่นยนต์
นานาชาติ IRO 2019 ณ เกาหลีใต้  

Technical 
Award 

IROC 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิง
ชนะเลิศประเทศไทย รุ่น BEAM ไม่จ ากัด 
Sensor ปีการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิง
ชนะเลิศประเทศไทย รุ่น BEAM แบบปักบอร์ด ปี
การศึกษา 2562 

ชนะเลิศ สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM 
รุ่น Senior รายการ WRG Thailand 

ชนะเลิศ สพฐ. 
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รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

Championship 2019  
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิง
ชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี 2562 หุ่นยนต์
บีมพ้ืนฐาน Multi Sensor (ทีม 1)  

ชนะเลิศ สถาบันการ
จัดการปัญญา
ภิวัฒน์ (PIM) 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิง
ชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี 2562 หุ่นยนต์
บีมพ้ืนฐาน Multi Sensor (ทีม 2) 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

สถาบันการ
จัดการปัญญา
ภิวัฒน์ (PIM) 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิง
ชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี 2562 หุ่นยนต์
บีมProtoboard (ทีม 1) 

ชนะเลิศ สถาบันการ
จัดการปัญญา
ภิวัฒน์ (PIM) 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิง
ชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี 2562 หุ่นยนต์
บีมProtoboard (ทีม 2) 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

สถาบันการ
จัดการปัญญา
ภิวัฒน์ (PIM) 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิง
ชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี 2562 หุ่นยนต์
กึ่งอัตโนมัติ ROV Gundam 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

สถาบันการ
จัดการปัญญา
ภิวัฒน์ (PIM) 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนประเทศไทย เพ่ือเข้าแข่งขันในรายการ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 

ทอง สพม.8 
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รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางพิชยา  ดอกพรม ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรม
ไทยส าหรับเยาวชนฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น ครั้งที่ ๒5 ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖2 

รางวัล
ชนะเลิศ 

สโมสรไลออน
สากล ภูมิภาคที่ 
8 ภาค ๓๑๐-ดี 
ประเทศไทย 

การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ครั้งที่ ๒
5 ระดับภาค ประจ าปี ๒๕๖2 

เข้าร่วม สโมสรไลออน
สากลภาครวม 
๓๑๐ ประเทศ
ไทย 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1-ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๔๗ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศกึษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางสาวณัฐฐศศิ  จันทร์แย้ม 
 
 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

นางสายัณห์  โพธิ์ศรีทอง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

นางสาวมณฐิณี  ประเสริฐลาภ 
 

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63  
ปีการศึกษา 2562 

- สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 งาน

เข้าร่วม สพม.8 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๔๘ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

นางอรวรรณ  จินดานิล ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัด
สมุทรปราการ 

ทอง สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์บายศรี
สู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางกฤติยา  กริ่มใจ 
 
  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

เข้าร่วม สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดโครงงาน ทอง สพม.8 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๔๙ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

นางสุนทรี  เหมฬา 
 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางสาวมาลี  กกอู่ ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63  
ปีการศึกษา 2562 

- สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

นางสาวอโนชา  ไคลมี ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

นายศิริพงษ์  บาลทะจักร์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

นางสาวเนตรนภา  วันทุมา ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.

ทองแดง สพม.8 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๕๐ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

นางสาวสุนันท์  จารุกรุณา 
  
  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นายสิทธิโชค  จันทร์อนันต์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางมลระวี  ช่วงชัย 
 
  

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63  
ปีการศึกษา 2562 

- สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางวารุณี  กล่อมจิตร์ 
 
  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เงิน สพม.8 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๕๑ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

นางสาวรสสุคนธ์  มุขเงิน 
 
  

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63  
ปีการศึกษา 2562 

- สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาวนภสอร  กลีบทอง 
  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดมารยาทไทย ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมชนะ 
 
  

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63  
ปีการศึกษา 2562 

- สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดมารยาทไทย ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาววรันณ์ธร  บุญกอ 
 
 
  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัด
สมุทรปราการ 

ทองแดง สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดโครงงาน เงิน สพม.8 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๕๒ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

คุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาวณภัทร์ตะวัน  อภัยภักดี 
  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดมารยาทไทย ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัด
สมุทรปราการ 

เงิน สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัด
สมุทรปราการ 

ทองแดง สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดมารยาทไทย ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาวพจนา  ตะพัง 
  
 
  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี

ทอง สพม.8 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๕๓ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

นางสาววาสนา  ผิวนวล 
  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดมารยาทไทย ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัด
สมุทรปราการ 

เงิน สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดมารยาทไทย ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสุธีรา  สุกใส 
 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

เงิน สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน์ ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63  
ปีการศึกษา 2562 

- สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นายอภิสิทธิ์  ทุมภู ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

เงิน สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

ทอง สพม.8 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๕๔ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

นางสาวพวงพลอย  ก าไร ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์ 
  

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63  
ปีการศึกษา 2562 

- สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

ทอง  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

เงิน  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่

ทอง สพม.8 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๕๕ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

การศึกษามัธยมศึกษา 
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาวศรีสกุล  ภูมิพลับ 
  

ครูผู้สอนต้นแบบ ด้านการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

- สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (สพม./เอกชน) ม.1-ม.3 งาน
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562  

ทองแดง อบจ.กาญจนบุรี 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (สพม./เอกชน) ม.4-ม.6 งาน
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562  

ทองแดง อบจ.กาญจนบุรี 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๕๖ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 งานแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

เข้าร่วม อบจ.กาญจนบุรี 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับ ม.4-ม.6 
งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เข้าร่วม อบจ.กาญจนบุรี 

นางสาวกาญจนา  จันทร์ฤทธิ์ 
  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 งานแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

เงิน อบจ.กาญจนบุรี 

นางสาวลลิตา  อรรถประจง ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63  
ปีการศึกษา 2562 

- สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดร้องเพลงสากล 
หญิง ระดับชั้น ม.4-6 งานแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ทอง อบจ.กาญจนบุรี 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (สพม./เอกชน) ม.1-ม.3 งาน
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562  

ทองแดง อบจ.กาญจนบุรี 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๕๗ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3 งานแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

เข้าร่วม อบจ.กาญจนบุรี 

นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (สพม./เอกชน) ม.4-ม.6 งาน
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562  

ทองแดง อบจ.กาญจนบุรี 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-6 งานแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ทองแดง อบจ.กาญจนบุรี 

นางณวรา  จารสิงห์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3  
งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เข้าร่วม อบจ.กาญจนบุรี 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-6  
งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เข้าร่วม อบจ.กาญจนบุรี 

นางสาวดวงใจ  บุญแต่ง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

ทองแดง สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

เข้าร่วม สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันทักษะภาษาจีน 
ร้องเพลง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 (ระดับประเทศ) 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันทักษะภาษาจีน 
ร้องเพลง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 (ระดับเขต) 

ทอง สพม.8 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๕๘ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ระดับ
เขต) ทีมที่ 1 

เงิน สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ระดับ
เขต) ทีมที่ 2 

ทองแดง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ระดับเขต) 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ระดับเขต) 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นายชาตรี  ชะโลธร 
  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางมาลา  แซ่ปัง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้ ทอง สพฐ. 
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รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  

จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์บายศรี
สู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

เงิน สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

เงิน สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์บายศรี
สู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันท าอาหารคาว
หวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาววศินี  ไชยยะ 
 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562  

ทอง สพฐ. 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๖๐ 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์บายศรี
สู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

เงิน สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

เงิน สพฐ. 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์บายศรี
สู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันท าอาหารคาว
หวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 
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นักเรียน 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล หน่วยงานที่

มอบรางวัล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เด็กหญิงฮาวา  อิสลาม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

นางสาวสุนิสา  แสงหิรัญ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

เด็กหญิงอนิสตา  ฝันฝา การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางสาวพัสวี  ดีคล้าย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

เด็กชายสุรชัย  บุญเทียม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

นางสาวปวริศา  เถียรประภากุล การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

เด็กหญิงณัฐิดา  จิตนิยม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางสาวอัญมณี  เที่ยงธรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

เด็กหญิงอาภัสรา   พันที การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

เด็กหญิงจันทร์จิรา   ทองดีเลิศ 
เด็กหญิงพวงพร  สาระศาลิน 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ 
(๖ บท) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

นายธราณิช   เทศทับ 
นางสาววรินทร  สีปานาค 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ 
บท) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

เด็กหญิงจิรนันท์  บัวเพชร 
เด็กหญิงวราพร   วะทา 

การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาวธนพร  แซ่อ๊ึง การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.
4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นายพัฒนพงศ์  น้ าใจตรง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

เด็กหญิงจารุวรรณ  เหมือนฉุม 
เด็กหญิงพรหมพร  พวงแก้ว 
เด็กหญิงสุมิตรา  รอบรู้ 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

เข้าร่วม สพฐ. 

นางสาวชวัลนุช  เหมฬา การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ เงิน สพม.8 
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มอบรางวัล 

นางสาวสิรินารา  สงวนศักดิ์ โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

นายธนกร  สัตยากูล 
นางสาวสุนิสา  ศักดิ์อรุณชัย 

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

เด็กชายปวีร์  ปลาบู่ทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

นายณัฐพล  จันทร์ฤทธิ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

นายชัยวัฒน ์ เซี่ยงซิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นายชนสรณ์  ปานโต การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เด็กหญิงธญานี  แป้นทอง 
เด็กหญิงธนัชชา  จิตนิยม 
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พรมทองดี 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางสาวชญามาศ   ยั่งยืน 
นายศุภโชค  อ่อนแห 
นายอรรถพล  ค าพล 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางสาวณัฐณิชา   เจเถื่อน 
นางสาวมีนตราภรณ์   อ่ิมเพ็ง 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

เงิน สพม.8 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

นางสาวรุจิรา   ปั้นหยัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสาวชนาภัทร  บุตตะ 
นางสาวชลิตา  รอดอาวุธ 
นางสาวปทิตตา  คชพันธ์ 
นางสาวปรางค์ทิพย์  เฮ่งทองเลิศ 
นางสาวปิยวรรณ  ภาคภูมิ 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

เด็กหญิงกฤตพร  สมบูรณ์ 
เด็กชายภูพิรัฐ  สิงขรรัตน์ 
เด็กชายภูมิพัฒน์  มูลระหัต 
เด็กหญิงรสิตา  เสริมสุข 
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ภิญโญ 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางสาวผาณิต  เตี่ยวขุ้ย 
นางสาวมานิสา  ส าราญวงษ์ 
นางสาววีรยา  สืบด้วง 
นายอมรเทพ  โพธิ์ศรี 
นางสาวเขมิกา  จูมแก้ว 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นายจารุพงษ์  บุญภา 
นายชุติพนธ์  มาบุญ 
นายพัชรพล  ยวงมณี 
นายสืบศักดิ์  จันทร์แย้ม 
นางสาวสุวรรณา  นุชนุ่ม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

ทองแดง สพฐ. 

เด็กหญิงปิยนันท์  เกษศรี การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาวพัชรี ลัดดากุล 
 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีวิสุทธ์ 
เด็กชายสหกานต์  แซ่ลี้ 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

ทอง สพม.8 
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การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

นางสาวธนภรณ์  ช านาญเรือ 
นายวิศรุต  ปานธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

เงิน สพฐ. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

เด็กหญิงณัฐชนันท์  พวงวัดโพธิ์ 
เด็กหญิงมินตรา   ก้องภักดีสุข 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางสาวขวัญจิรา   คุณพันธ์ 
นางสาวภัทรวดี  โพธิ์ศรี 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

เงิน สพฐ. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เด็กหญิงจิรนันท์  สมานทรัพย์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

เด็กชายปิยวิชญ์  หมวดนุ่ม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

นายพัทธนันท์  ทองห่อ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นายฐิติเดช  อินทรักษ์ 
นายธนกฤต  เที่ยงธรรม 

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

ทอง สพม.8 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

นายธนภัทร  จันทร์ทอง 
นายธนวัฒน ์ ศรีภุมมา 
นายปวริศ  ยิ้มแย้ม 
นางสาวภัทรวดี  รอดอาวุธ 

การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

ทอง สพฐ. 

เด็กหญิงธนวรรณ  นิยมสุข 
 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาวอารยา  อ่ ากุล 
 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

เด็กหญิงศศิกานต์  เบ็ญพาด การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาวภัทราวดี  รอดอาวุธ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ทอง สพฐ. 

นางสาวณัฏฐณิชา  เที่ยงธรรม 
 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 
 

เงิน สพฐ. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นายธนวัฒน์  ศรีพุมมา การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ม.4-
6 งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ 
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ทอง อบจ.กาญจนบุรี 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๖๗ 
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

นางสาวภัทรวดี  รอดอาวุธ การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ม.4-
6 งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ 
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ทอง อบจ.กาญจนบุรี 

การแข่งขันทักษะภาษาจีน ร้องเพลง ประเภท
หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
(ระดับประเทศ) 

ทอง สพม.8 

การแข่งขันทักษะภาษาจีน ร้องเพลง ประเภท
หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ระดับเขต) 

ทอง สพม.8 

เด็กชายเสกสรร  ศรแก้ว 
 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เข้าร่วม สพม.8 

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 
งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เข้าร่วม อบจ.กาญจนบุรี 

นางสาวเพ็ญพิชชา  เนียมสด 
  

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 
งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เงิน อบจ.กาญจนบุรี 

เด็กหญิงปาริชาต  บูชา การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทองแดง สพม.8 

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.
1-3 งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ 
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

เข้าร่วม อบจ.กาญจนบุรี 

นางสาวจิตรา  มณฑาทัศน์ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. ทองแดง อบจ.กาญจนบุรี 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๖๘ 
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

4-6 งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ 
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

เด็กชายปรเมศวร์  ประชากุล 
เด็กชายศุภมิตร  นัยขจร 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

เด็กหญิงณัฏฐ์จันทร์  พานทอง 
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุษรา
โสภิษฐ์กุล 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (สพม./เอกชน) 
ม.1-ม.3 งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ 
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2562  

ทองแดง อบจ.กาญจนบุรี 

นายยศวรรธน์  นวลฉวี การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (สพม./เอกชน) 
ม.4-ม.6 งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ 
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2562  

ทองแดง อบจ.กาญจนบุรี 

นายชิษณุพงศ์  สมกุล การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (สพม./เอกชน) 
ม.4-ม.6 งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ 
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2562  

ทองแดง อบจ.กาญจนบุรี 

นางสาวเขมิกา  วิเศษสิงห์ การแข่งขันทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.4-ม.6 งานแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

เข้าร่วม อบจ.กาญจนบุรี 

นางสาวศิริประภา  อ่อนตีบ การสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-6  
งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เข้าร่วม อบจ.กาญจนบุรี 

เด็กหญิงจิรนันท์  บัวเพชร การสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3  
งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เข้าร่วม อบจ.กาญจนบุรี 

เด็กหญิงวรัชยา  สายุทธ 
เด็กหญิงวริศรา  ล้ าเลิศ 

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๖๙ 
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

ทองแดง สพฐ. 

นางสาวศศิวิมล  ภูศร ี
นางสาวเมวรินทร์  หลิวรุ่งเรือง
กิจ 

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

เข้าร่วม สพฐ. 

นางสาวกันต์ฤทัย  เพ็ชรใส 
นางสาวฐิติรัตน์  จันจุ้ย 
นางสาวพนิดา  จิตนิยม 
นางสาวศุภรัตน์  ทวีศรี 
นางสาวสุนิศา  หวองเจริญพานิช 

การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 

ทองแดง สพม.8 

นางสาวสุนิศา หวองเจริญพานิช 
นางสาวชนิกานต์ สุนประชา 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ระดับ
เขต) ทีมที่ 1 

เงิน สพม.8 

นางสาวสรนันท์ บุญระดม 
นางสาวพนิดา จิตนิยม 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ระดับ
เขต) ทีมที่ 2 

ทองแดง สพม.8 

นางสาวพรหมพร พวงแก้ว ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ระดับเขต) 

ทอง สพม.8 

นางสาวศิริรัตน์ ลิ้มมั่ง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ระดับเขต) 

ทอง สพม.8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์/การงานอาชีพ) 

นายชิษณุพงศ์  สมกุล 
นางสาวปิยอร  จ าปาเงิน 

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เงิน สพม.8 

นางสาวลดาวัลย์  บัวเพ็ง 
นางสาวชลธิชา  สีเงิน 

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IRO 2019 ณ 
เกาหลีใต้  

Technical 
Award 

ประเทศเกาหลี
ใต ้

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เพ่ือ
เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ
นานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

  

นายนพพร  สืบศักดิ์ 
นางสาวปภาวดี  พรหมชนะ 
นายเจษฎา  สืบปาน 

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ทอง สพม.8 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๗๐ 
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นางสาวจินตนา  เชื้อทอง 
นางสาวณัฐวดี  เปรมปรีดิ์ 
นายธนกร  ใยวัน 

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พันธ์พุฒ 
เด็กหญิงฝนแก้ว  สุกใส 
เด็กชายสรณัฐ  ศรีเหรา 

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาวกัญยาณี  แซ่ตัน 
นางสาวนภกร  คอนแจ่ม 
นางสาวลดาวัลย์  บัวเพ็ง 

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาวชลธิชา  สีเงิน 
นายธีรภัทร  แย้มศักดิ์ 
นางสาววรัญญา  จันทฤทธิ์ 
นางสาวสรัลพร  คล้ายสินธุ ์

การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

เด็กชายธนภรณ์  บุราคร 
เด็กชายนิกร  ทองอิน 
เด็กชายยศพล  ศรีภุมมา 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ทอง สพฐ. 

นางสาวจุฑามณี  เนาวเรศ 
นางสาววรรณิดา  สีสุขสาม 
นางสาวอาทิตยา  เบ็ญจนาค 

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นายชยธร  นามาบ 
นางสาวนัทธมน  กลั่นบุศย์ 
นายพัชรพล  สืบดา 
นางสาวภริตพร  วงษ์น้อย 
นายภัทรพล  กะการดี 
นางสาวเกวลิน  ชื่นทรัพย ์

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

เงิน สพฐ. 

นางสาวชุติกาญจน์  ยอดแก้ว การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4- ทอง สพม.8 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

นางสาวช่อผกา  สืบกลั่น 
นายณัฐวุฒิ  อุธธา 

ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

นางสาวบุษดี  เกิดศิริ 
นางสาวพจนีย์  วุฒิเศรษฐี 
นางสาวพรวรีย์  งาต้น 

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

เงิน  สพฐ. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เด็กหญิงจินตนา  จานแก้ว 
เด็กหญิงจิรนันท์   แผนกุล 
เด็กหญิงณิชา  วิเศษสิงห์ 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

นางสาวณัฐดารัตน์  มณฑาทัศน์ 
นางสาวพรชิตา  วิเศษสิงห์ 
นางสาวรพีพรรณ  ดอกยอ 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

เด็กหญิงณพัสสร  ศิลปสิทธิ์ 
เด็กหญิงธันย์ชนก  สามารถ 
เด็กหญิงพรชิตา   โพนรัมย์ 

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ทอง สพม.8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์    ‖๗๒ 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ปีการศึกษา 2562 
งบประมาณ/ปีการศึกษา 2562   รวม  71  โครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ 
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของงานทะเบียน

วัดผลประเมินผล 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
2 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
3 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
4 พัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระสังคมศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
5 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
6 ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
7 เทศกาลวันส าคัญและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
8 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
9 แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

10 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
11 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
12 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
13 คณิตคิดคล่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
14 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
15 คลินิกคณิตศาสตร์ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
16 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
17 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
18 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
19 พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
20 แข่งขันกีฬา ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
21 ค่ายกีฬาเพ่ือสุขภาพ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดี 
22 สมุนไพรเพ่ือการเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
23 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
24 สนับสนุนวัสด-ุอุปกรณ์กิจกรรมการเรียนการสอน ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
25 สนับสนุนเอกสารส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม      
26 รับสมัครนักเรียนใหม่ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
27 เปิดบ้านวิชาการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
28 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียน 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
29 ส่งเสริมมาตรฐานห้องเรียน PTCN ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
25 สนับสนุนเอกสารส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
26 รับสมัครนักเรียนใหม่ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
30 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ 
32 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
33 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
34 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
35 ค่ายชีวเคมีเพ่ือสภาวะแวดล้อม ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
36 จัดท าห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
37 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
38 พัฒนาศักยภาพวงดนตรีลูกทุ่ง ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
39 ซ่อมแซมเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
40 โรงเรียนคุณธรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
41 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ “ห้องอาเซียน” ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
42 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและศาสตร์พระราชาฯ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
43 โรงเรียนสุจริต ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
44 วัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน อ่านเขียนเรียนรู้ สู่บทเพลง

พ้ืนบ้าน 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
45 จัดจ้างวิทยากรท้องถิ่น ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
46 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ฯ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
47 พัฒนาประสิทธิภาพงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
48 ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
49 โรงเรียนน่าอยู ่ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
50 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
51 ห้องเรียนสีขาว ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
52 พัฒนางานสารบรรณธุรการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
53 สัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ      
54 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม      
55 พัฒนาระบบงานปกครอง ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดี 
56 ส่งเสริมศักยภาพการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
57 ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
58 วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
59 ปรับปรุงอาคารเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
60 โรงเรียนปลอดขยะ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
61 ขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
62 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
63 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
64 จัดท าวารสารโรงเรียน ไม่ได้ด าเนินการ  

ระบุ ไม่มีงบประมาณ 
- 

65 สาธารณูปโภค ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ 
66 ยานพาหนะ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
67 พัฒนางานบุคคล ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
68 พัฒนางานการเงินและบัญชี ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
69 บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
70 พัฒนางานนโยบายและแผน ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
71 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 พฤษภาคม 2563   
คณะผู้ประเมินภายในสถานศึกษา ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ณ ห้องประชุมสานสู่ฝัน โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  
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บันทึกการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โดย นางสาวสมทรัพย์  อติชาติบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ณ ห้องประชุมสานสู่ฝัน โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
ณ ห้องประชุมสานสู่ฝัน โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  
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26 มิถุนายน 2562  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแกนน าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุม อ าเภอพนมทวน 

และร่วมกันปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อช่วงสัปดาห์
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมด้วยร่วมสนุกสนานกับละครและดนตรีต้านยาเสพติด  

ณ หอประชุมโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
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4 กรกฎาคม 2562 

โรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภจ์ดัอบรมนกัเรียนแกนน าในโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
(มูลนิธิยวุพฒัน)์ ท่ีหอ้งประชุม สานสู่ฝัน 
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6 กรกฎาคม 2562 
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จัดอบรมคุณครูแกนน าในโครงการโรงเรียนคุณธรรม (มูลนิธิยุวพัฒน์) 

ที่ห้องประชุม สานสู่ฝัน 
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13 สิงหาคม 2562 
คณะกรรมการ และศึกษานิเทศก์ เข้ามาประเมินโรงเรียน  และติดตามผลโครงการตามนโยบายของ สพฐ. 
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 งานเปิดบ้านวิชาการ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (OPEN HOUSE) 
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กิจกรรมไหว้ครู 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระบุญคุณของครู 

 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ 
และยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างค่าธรรมเนียมที่ดี 

และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ และนานาชาติ 
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1 สิงหาคม 2562 
กลุ่มสาระภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมมาตลอด

ช่วงสัปดาห์มีการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยประเภทต่างๆ และจัดกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล 
ตัวละครในวรรณคดีด้วยกระดาษ 
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พิธีสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  

ประจ าปีการศึกษา 2562 วนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 
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วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562             

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
ไปปรับเปลี่ยนใช้ในการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
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คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว 
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27 กรกฎาคม 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย  ค่ายการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียน และคิดอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน  

ณ ห้องประชุม สานสู่ฝัน 
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 กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกเช้าวันศุกร์ ส่งเสริมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีให้แก่ผู้เรียน  
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 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนของครูผู้สอน โดยคณะกรรมการนิเทศ  
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กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนด้านร่างกาย การออกก าลังกาย 
 มีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
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นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดบัเขตพ้ืนที่ จ านวนทั้งสิ้น 66 รายการ  
และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ จ านวน 17 รายการ 
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