
 
 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เรื่อง การใหความเห็นชอบสรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)                                   

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 256๒ โรงเรียนประชามงคลคมฉบับนี้  
จัดทำข้ึนตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 256๒  ขอ 3 ระบุใหสถานศึกษาจัดสง
รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป
เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
   
 ดังนั้นโรงเรียนประชามงคล จึงไดดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดจนไดแนวปฏิบัติพรอมท้ังไดดำเนินการรวบรวมขอมูล ผลงาน ซ่ึงทางโรงเรียนไดดำเนินกิจกรรมตาม
สาระการเรียนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษา การจัดทำรายงาน
ประจำปของสถานศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษาไดใหความเห็นชอบและผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 
 

 

 

  ( นายสุรสิทธิ์  รุงรัตนพงษพร ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนประชามงคล 

วันท่ี ๓๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

  

คำนำ 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 256๒ โรงเรียนประชามงคลฉบับนี้  จัดทำ
ข้ึนตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 256๒  ขอ 3 ระบุใหสถานศึกษาจัดสงรายงานผล
การประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกปเพ่ือรายงาน
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงเปนผลสำเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ไดแก 
คุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมาตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก  โดย
สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ตอไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และผูท่ีมีสวน
เก่ียวของทุกฝายท่ีมีสวนรวมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 256๒ ฉบับ
นี้  คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการนำไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนประชามงคล  ในปการศึกษา 256๓ ตอไป 
 
 
 
 
 
         (นางอรณิชชา คชนา) 
           ผูอำนวยการโรงเรียนประชามงคล 

       วันท่ี ๓๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

สารบัญ 
 

เรื่อง หนา 
สวนท่ี 1 บทสรุปสำหรับผูบรหิาร 1 
สวนท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐาน 3 
       ขอมูลท่ัวไป 3 
       ขอมูลครูและบุคลากร 3 
       ขอมูลนักเรียน 4 
       สรุปขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 5 
       ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน ๗ 
สวนท่ี 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1๓ 
สวนท่ี 4 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 
       ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 
          ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
              มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 15 
              มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕5 
              มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 70 
สวนท่ี 5 สรุปผลประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   93 
       ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 93 
สวนท่ี 6 ภาคผนวก 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑ 
 

  

สวนท่ี 1 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 
 โรงเรียนประชามงคล ตั้งอยูเลขท่ี 246 หมูท่ี 4 บานมวงเฒา ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ  
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที 1-6 จำนวน 897 คน และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี ๑-๓ จำนวน 160 คนรวม
ท้ังสิ้นจำนวน 1,057 คน มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 1 คน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจาหนาท่ีอ่ืนๆจำนวน 67 คน ไดดำเนินงานดานการสรางความเขมแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันโดยไดดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 
และมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังแสดงในตารางสรุปผลได 
ดังนี้ 

 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ด ี
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ด ี

 
จุดเดน  
 ดานคุณภาพผูเรียน  

๑) ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียนเพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการคิดคำนวณ 
สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง จำนวนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
กลุมสาระการเรียนรู มีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละปดานความรู ความเขาใจ ดานทักษะตางๆ ตาม
หลักสูตรอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง และมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
  ๒) นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมดนตรี กิจกรรมกีฬา กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมยุวเกษตร และ
กิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนไทย โดยเนนกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยเฉพาะ
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมท่ีเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน 
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

โรงเรียนประชามงคล มีระบบการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพบนพ้ืนฐาน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตครอบคลุมพ้ืนท่ีโรงเรียน และมีการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขาวสารของสถานศึกษา รวมถึงแสดงขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และยังมีการประมวลผลฝาย
งานตาง ๆ ชวยใหผูบริหารนำขอมูลตาง ๆ ไปประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ โดยใชระบบการบริหารงาน
แบบ PDCA และ PMK Model มีการกำหนดเปาห-มาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีชัดเจนสอดคลองกับบริบท
และความตองการในพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ความตองการ ของชุมชน 
ทองถ่ิน สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติดำเนินงานพัฒนาวิชาการ ท่ีเนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน 
คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา กำหนดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ทาง วิชาชีพ และขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) พัฒนาและจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ 



๒ 
 

  

 ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ใช
สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน บริหารชั้นเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง 
บวก มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในการจัดการเรียนรู มีเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย  
 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 ดานคุณภาพผูเรียน  
  1)  พัฒนาการจัดกระบวนการการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเกรด    
3-4 รวม โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 
ของผูเรียนยังไมเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน  
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1)  นําสารสนเทศท่ีแสดงภาพรวมของการดําเนินงาน ความสัมพันธระหวางองคกรและ
สิ่งแวดลอม สรุปปญหาและแนวทางแกไข มาใชเพ่ือประกอบการแกปญหา และการตัดสินใจกําหนดกลยุทธ
ของสถานศึกษา และผูบริหารจะนําสารสนเทศท่ีประมวลงานประจําป มาใชจัดแผนงบประมาณ และกําหนด
แผนการดําเนินงานของฝายงานตาง ๆ  สําหรับคณะครูจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

 2)  โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรใหมี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดใหมี
ชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

1)  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบท ใชครูภูมิปญญาเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม ใหนักเรียนไดเรียนรู  

2) พัฒนาครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกัน แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมท้ังให 
ขอมูลปอนกลับเพ่ือนำไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการ จัดการเรียนรู 

3)  สงเสริมใหครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกใหเด็ก
รักครูครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรูสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
  
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม  
      จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ   
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สวนท่ี 2   
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1.1   ขอมูลท่ัวไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนประชามงคล 
 ท่ีอยู: เลขท่ี 246  หมูท่ี 4  บานมวงเฒา  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี    
          รหัสไปรษณีย 71220 
 สังกัด: สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  8   
 โทรศัพท: 034-675057  โทรสาร : 034-675059  

Website: www.pmk.in.th 
 เปดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1-3 
 
1.2  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผูบริหาร ขาราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ 
รวม

ท้ังหมด 

จำนวน 1 5๓ 3 9 1 ๖๗ 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

บุคลากร 
ต่ำกวา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จำนวน - 44 2๓ - ๖๗ 

 3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย ๖ 16 
3. คณิตศาสตร 9 18 
4. วิทยาศาสตร 13 17 
5. ภาษาอังกฤษ ๘ 17 
6. ภาษาจีน ๒ 19 
7. สังคมศึกษา ๗ 14 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๕ 14 
9. สุขศึกษาและพละศึกษา ๓ 17 

 
 
 

http://www.pmk.in.th/
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สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

10. ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป ๕ 21 
11. บัญชี การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอรธุรกิจ 6 21 
12. แนะแนว 1 35 
13. บรรณารักษ - - 
14. เจาหนาท่ีธุรการ 1 - 

รวม ๖๗ 17.36 
 

 

1.3 ขอมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน  ปการศึกษา  256๒ รวม 1,057 คน 
 

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอง เพศ รวม เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง 

ม.1 4 53 ๘5 138 35 
ม.2 ๔ ๕5 ๗3 128 32 
ม.3  5 61 ๗8 1๓9 ๒๗ 
รวม ๑๓ ๑69 236 ๔๐5 ๓1 
ม.4 ๗ 96 ๙6 192 ๒7 
ม.5 ๖ ๖4 88 152 ๒5 
ม.6 7 ๖๑ ๘๗ 1๔๘ ๒๑ 
รวม ๒๐ ๒21 271 492 ๒๔ 

รวมชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 33 390 507 897 55 
ปวช.1 2 ๒2 50 72 ๓6 
ปวช.2 2 ๒๐ ๒6 ๔6 ๒3 
ปวช.3 2 ๑๖ ๒6 ๔2 ๒๑ 

รวมชั้น ปวช.1-3 ๖ ๕8 102 ๑60 ๒๗ 

รวมท้ังส้ิน ๓๙ ๔๔8 609 ๑,057 ๒๗ 
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1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปการศึกษา 2562 
      

     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1) รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา  2562 
 

ระดับ
ช้ัน 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

วิท
ยา

กา
รค

ำน
วณ

 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
 

ภูม
ิศา

สต
ร 

สุข
ศึก

ษา
 

พ
ลศึ

กษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ม.1 40.00 66.78 53.23 49.45 81.85 94.60 88.66 65.82 60.43 46.76 40.00 66.78 

ม.2 57.74 40.17 23.45 39.59 82.16 75.71 84.31 66.11 35.29 
37.39 57.74 40.17 

ม.3 60.88 54.90 35.16 - 92.54 50.44 90.57 69.44 68.52 
45.49 60.88 54.90 

ม.4 44.56 69.48 54.74 73.57 96.98 89.34 85.86 72.34 58.37 
45.72 44.56 69.48 

ม.5 62.88 79.38 47.13 70.46 99.37 97.14 89.36 95.01 88.59 77.65 62.88 79.38 

ม.6 77.11 61.29 34.67 - 73.47  98.94 78.44 - 65.84 77.11 61.29 

เฉล่ีย
รอย
ละ 

57.19 62.00 41.39 58.26 87.72 81.44 89.61 74.52 62.24 53.14 57.19 62.00 

 
 

2) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ด ี ดีเยี่ยม 

ม.1 138 - - - 138 138 100.00 
ม.2 121 - - 15 106 121 100.00 
ม.3 127 - - 15 112 127 100.00 
ม.4 179 - - 4 175 179 100.00 
ม.5 141 - - 1 140 141 100.00 
ม.6 140 - - 2 138 140 100.00 

รวม 846 - - 37 809 846 100.00 
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3) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา  2562 
 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ด ี ดีเยี่ยม 

ม.1 138 - - - 138 138 100.00 
ม.2 121 - - 11 110 121 100.00 
ม.3 127 - - 14 113 127 100.00 
ม.4 179 - - 4 175 179 100.00 
ม.5 141 - - - 141 141 100.00 
ม.6 140 - - 3 137 140 100.00 

รวม 846 - - 32 814 846 100.00 
 
 

4) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2562 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในระดับผานข้ึนไป 
 
 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 7 120  120 94.48 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 47 80  80 62.99 

3. ความสามารถ 
ในการแกปญหา 

- 48 79  79 62.20 

4. ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต 

- 2 125  125 98.42 

5. ความสามารถใน
การใชเทคโนโลย ี

- 2 125  125 98.42 

รวม - 38 25 64 89 70.07 
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5) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2562 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในระดับผานข้ึนไป 
 
 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 25 115  115 82.14 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 10 130  130 95.71 

3. ความสามารถ 
ในการแกปญหา 

- 46 94  94 67.14 

4. ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต 

- 15 125  125 89.28 

5. ความสามารถใน
การใชเทคโนโลย ี

- 5 135  135 96.42 

รวม - 33 34 73 107 76.42 

  
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 
 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 53.74 55.91 55.14 
คณิตศาสตร 22.75 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร 28.51 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 27.78 32.98 33.25 

 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 – 
2562 
 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
ผลตาง 

ระหวางปการศึกษา 
ภาษาไทย 51.91 53.74 +1.83 

คณิตศาสตร 25.52 22.75 -2.77 
วิทยาศาสตร 33.30 28.51 -4.79 
ภาษาอังกฤษ 25.52 27.78 +2.26 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 
 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 35.62 43.22 42.21 
คณิตศาสตร 17.59 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร 23.66 29.40 29.20 
สังคมศึกษา 32.06 36.10 35.70 
ภาษาอังกฤษ 22.46 28.97 29.20 
 

 
 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 – 
2562 
 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
ผลตาง 

ระหวางปการศึกษา 
ภาษาไทย 39.60 35.62 -5.10 

คณิตศาสตร 19.68 17.59 -5.31 
วิทยาศาสตร 26.29 23.66 -1.31 
สังคมศึกษา 31.58 32.06 +0.54 
ภาษาอังกฤษ 23.15 22.46 -2.21 
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การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยี

รอยละนักเรียน ม.3 ท่ีมีสมรรถนะสําคัญ ระดับดีข้ึนไป
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รอยละนักเรียน ม.6 ท่ีมีสมรรถนะสําคัญ ระดับดีข้ึนไป

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

 
 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
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รอยละนักเรียนท่ีมีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับดีข้ึนไป

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินอาน คิด วิเคราะหและเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2562  
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รอยละนักเรียนท่ีมีผลประเมิน อาน คิด วิเคราะหและเขียน ระดับดีข้ึนไป
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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สวนที่ ๓ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

๑.วิสัยทัศน   

 ภายในป ๒๕๖๓ โรงเรียนประชามงคลใสใจสิ่งแวดลอม นอมนำศาสตรพระราชา มุงพัฒนาครูสู 

มืออาชีพ สรางคนดีสูสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทยหางไกลยาเสพติด 

๒.พันธกิจ  

 ๑. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพสรางเจตคติท่ีดี รักสิ่งแวดลอม มีความตระหนัก ในดานการจัดการขยะ  
น้ำ  น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ  

 ๒. นอมนำศาสตรพระราชาสูการจัดการศึกษาอยางยั่งยืน 

 ๓. สงเสริมและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 

 ๔. สงเสริมกิจกรรมใหผูเรียนเปนคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ๕. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

 ๖.  สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

 ๗. สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และหางไกลจากยาเสพติด 

เปาประสงค  

 ๑. ผูเรียนมีความรูและมีเจตคติท่ีดี นำไปสูความตระหนักและมีจิตสำนึกท่ีดีในดานการจัดการขยะ น้ำ 
น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ 

 ๒. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจและมีทักษะตามศาสตรพระราชาอยางยั่งยืน 

 ๓. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน  

 ๔. ผูเรียนเปนคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ๕. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

 ๖. ผูเรียนมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

 ๗. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และหางไกลจากยาเสพติด 

กลยุทธ  

 ๑. สงเสริม สนับสนุนการมีความรูและมีเจตคติท่ีดี นำไปสูความตระหนักและมีจิตสำนึกท่ีดีในดานการ
จัดการขยะ น้ำ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ 
 ๒. ปลูกฝงความรู ความเขาใจและมีทักษะตามศาสตรพระราชาอยางยั่งยืน  
 ๓. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน 
 ๔. ปลูกฝงความมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๕. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
 ๖. สงเสริมการมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 ๗. สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และหางไกลจากยาเสพติด 

5. อัตลักษณโรงเรียนประชามงคล                   สืบสานงานพระราชดำริ 
6. เอกลักษณของโรงเรียนประชามงคล             โรงเรียนสะอาด เขียวสด งดงาม ปลอดภัย 



๑๔ 
 

  

๗. มาตรการสงเสริม : ไดแก  งาน/โครงการ  ตอไปนี้ 
          ๓.๑ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
          ๓.๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
8. ตารางกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงช้ี 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 256๒  
โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุร ี

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คาเปาหมายความสำเร็จ ป 256๒ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

ระดับดี 

    ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ รอยละ ๗๕  

    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ ๗๕  

    ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๗๑  

    ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ ๗๕ 

    ๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ ๗๑  

    ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ ๗๕  

๑.๒ คณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน 
    ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด รอยละ ๘๐  

    ๒) ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย รอยละ ๗๕  

    ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๗๕  

    ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม รอยละ ๘๕ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 

2.1 มเีปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน รอยละ ๗๕  

๒.๒ มรีะบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา รอยละ ๗๕  

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

รอยละ ๗๕  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ รอยละ ๗๕  

๒.๕ จดัสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจดัการเรยีนรูอยางมี
คุณภาพ 

รอยละ ๗๕  

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจดัการและการ
จัดการเรียนรู 

รอยละ ๗๕  

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับดี 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป  
      ประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ ๗๑  

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู รอยละ ๗๕  

๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก รอยละ ๗๕  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ ๗๕  

๓.๕ มีการแลกเปลีย่นการเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รอยละ ๗๕ 



๑๕ 
 

  

สวนท่ี 4 
          ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 
ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

ผลการ
ประเมิน/ 

ระดับปริมาณ 

ผลการ
ประเมิน/ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๒ คุณภาพของผูเรียน ระดับด ี
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

     ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๘ ระดับด ี

     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๕ 
ระดับด ี

     ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๗๑ รอยละ ๗๔ ระดับด ี

     ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ ๗๕ รอยละ ๘๘ ระดับดีเลศิ 

     ๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ ๗๑ รอยละ ๗๒ ระดับด ี

     ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ ๗๕ รอยละ ๘๐ ระดับดีเลศิ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

     ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๓ ระดับยอดเยีย่ม 

     ๒) ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๗ ระดับด ี

     ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๗๕ รอยละ ๙๕ ระดับยอดเยีย่ม 

     ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม รอยละ ๘๕ รอยละ ๘๘ ระดับดีเลศิ 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ระดับคุณภาพ : ดี  
 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนประชามงคลมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนใน
เรื่อง “ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ” เปนข้ันตอนอยางเปน
ระบบ มีการวางแผนโดยศึกษาคำอธิบาย ขอบเขตระดับคุณภาพ  พิจารณาแยกประเด็นท่ีตองพัฒนา แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินผล เพ่ือศึกษาขอมูลในการกำหนดรูปแบบพัฒนาท่ีสอดคลองกับการ
ดำเนินการจริงของโรงเรียน และมีการกำหนดเกณฑการประเมิน จัดทำเกณฑตัดสิน เสนอสวนท่ีเก่ียวเพ่ือรวม
พิจารณาปรับปรุง แกไข นำไปสูการจัดทำระเบียนหรือคูมือ ตลอดถึงการทำความเขาใจกับครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวของเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 
 



๑๖ 
 

  

   

ประเด็นพัฒนา รูปแบบพัฒนาและการประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาและ

ประเมินผล 
1.1) ผูเรียนมีความสามารถใน
การอาน 

สาระท่ี 1 การอาน (ภาษาไทย) กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

1.2) ผูเรียนมีความสามารถใน
การเขียน 

สาระท่ี 2 การเขียน (ภาษาไทย) กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

1.3) ผูเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทย 

สาระท่ี 3 การฟง ดูและการพูด 
(ภาษาไทย) 

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 
 

1.4) ผูเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
(ภาษาตางประเทศ) 

กลุมสาระฯ 
ภาษาตางประเทศ 
 

1.5) ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดคำนวณ 

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

 
มีการดำเนินการพัฒนาผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับ

กิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ มุงพัฒนาการอานออกเสียงคำ ประโยค การอานบท
รอยแกว คำประพันธชนิดตางๆ  การอานในใจเพ่ือสรางความเขาใจ และการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรู
จากสิ่งท่ีอาน เพ่ือนำไปปรับใชในชีวิตประจำวัน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใชถอยคำ
และรูปแบบตางๆ ของการเขียน ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ ยอความ รายงานชนิดตางๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะหวิจารณ และเขียนเชิงสรางสรรค การฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความ
คิดเห็น  ความรูสึก พูดลำดับเรื่องราวตางๆ อยางเปนเหตุเปนผล การพูดในโอกาสตางๆ ท้ังเปนทางการและไม
เปนทางการ และการพูดเพ่ือโนมนาวใจ การใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน แลกเปลี่ยนขอมูล 
ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
การแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการ
นำเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีผลการดำเนินงานพัฒนาสูงข้ึน ไดแก กิจกรรม
สัปดาหหองสมุดของโครงการหองสมุดเพ่ือสรางนิสัยรักการอาน  กิจกรรมคายหมอภาษาพัฒนาการอานเขียน  
วันสุนทรภูของโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กิจกรรมคิดเลขเปน
(Arithmetic) คายคณิตศาสตรบูรณาการ STEM เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กิจกรรม Chrismas Week ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  นอกจากนี้ยังมีตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการโดยมี
การประเมินผลเพ่ือพัฒนากอนจะมีการตัดสินผลการดำเนินการเปนระยะ ๆ  จำนวน 3 ครั้ง เพ่ือติดตามพัฒนา
นักเรียนท่ียังมีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑ หรือพัฒนาใหสูงข้ึนเปนรายบุคคล  และนำผลการดำเนินการ
พัฒนาท่ีเสร็จสิ้นแลวมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดควรพัฒนา ในกำหนดแนวทางพัฒนาและคาเปาหมายในป
การศึกษาถัดไป 
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2.ผลการดำเนินงาน 
ในการดำเนินงาน โรงเรียนประชามงคลมีผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผูเรียนในเรื่อง “ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ” 
ปรากฏผลดังนี้ 

 
มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเรียน 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

เปาหมาย ผลการประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 

๑)  มีความสามารถในการอาน  การเขียน   

การส่ือสาร และการคดิคำนวณ 
75.00 78.45 ดี ดี 

1.1) ผูเรียนมีความสามารถในการอาน 80.00 86.48 ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.2) ผูเรียนมีความสามารถในการเขียน 75.00 76.21 ดี ดี 

1.3) ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาไทย 
80.00 83.48 ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.4) ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 
70.00 71.24 ดี ดี 

1.5) ผูเรียนมีความสามารถในการคิด

คำนวณ 
70.00 74.82 ดี ดี 

 
โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามระดับชั้น ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน

การอาน 

 การเขียน  

การสื่อสาร 

การคิดคำนวณ 

(ระดับดี) 

 
 

 
shorturl.at/eMVZ5 

รอยละของจำนวนนักเรยีนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสารการคิดคำนวณ ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 
 

 
 

 
ในการดำเนินงานพัฒนา มีผูเรียนท่ีรับพัฒนาในประเด็นดังกลาว ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียน

เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปรากฎผลรางวัล
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รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอาน การ
เขียน  การสื่อสารการคิดคํานวณ ระดับดีข้ึนไป
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ไดแก รางวัลเหรียญทอง การแขงขันเรียงรอยถอยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3, การแขงขันกวีเยาวชน
คนรุนใหม โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6,  การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6,  การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.1-ม.3 , การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.1-ม.3, ม.4-ม.6,การแขงขัน
ตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.1-ม.3, ม.4-ม.6,  การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.
1-ม.3, การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3, ม.4-ม.6,  การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิรด) ม.1-ม.3, ม.4-ม.6,  การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3, ม.4-ม.6,   รางวัลเหรียญเงิน  การแขงขัน
เรียงรอยถอยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำ
คมเดิม) ม.1-ม.3  การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6  ทองแดง การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.1-ม.3, การแขงขันเวทคณิต ม.1-ม.3, การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ  รางวัลเหรียญเงิน  การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.1-ม.3, ม.4-ม.6,  การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3, การแขงขันตอ
ศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ม.1-ม.3, ม.4-ม.6,  การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญ
ทองแดง การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6, การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ม.1-ม.3 นอกจากนี้ยังมีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาษาตางประเทศ(อังกฤษ) ท่ีสูงกวาป
การศึกษาท่ีผานมา และมีคาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี
คาเฉลี่ยสูงสุดในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน  

  
3.จุดเดน 

จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีความสามารถในการอานมีคาประเมินผลมากท่ีสุดและสูงกวา
เปาหมายท่ีกำหนดไวมากท่ีสุด  เนื่องมาจากพฤติกรรมสวนใหญของนักเรียนใชเวลาในการอานมากกวา
ประเด็นอ่ืน ๆ อีกท้ังกิจกรรมรองรับจะมีประเด็นการอานมากกวากิจกรรมในประเด็นอ่ืน ๆ  เชนกิจกรรม
สัปดาหหองสมุดของโครงการหองสมุดเพ่ือสรางนิสัยรักการอาน  กิจกรรมคายหมอภาษาพัฒนาการอานเขียน  
วันสุนทรภูของโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  
4.จุดควรพัฒนา 

จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีคาประเมินผลนอย
ท่ีสุดและมีพัฒนาการจากเปาหมายท่ีกำหนดไวนอยท่ีสุด เนื่องมาจากผูเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมอายหรือไม
กลาสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ โดยสวนใหญใชภาษาไทยในการสื่อสารเปนหลักในชีวิตประจำวัน อีกท้ังกิจกรรม 
โครงการท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารภาษาอังกฤษนอกเหลือกิจกรรมการเรียนการสอนแลว ยังมีนอยมาก ควร
พัฒนาดวยการเพ่ิมโอกาสในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษมากข้ึนนอกเหลือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  โดยกำหนด 1 วันท่ีมีการเรียนการสอนปกติเปนวันสื่อสารดวยภาษาอังกฤษใน
สถานการณตาง ๆ ใหมีการสนทนาระหวางเพ่ือนกับเพ่ือน ครูกับนักเรียน เสียงตามสาย มีปายตาง ๆ ท่ี
สามารถเปลี่ยนเปนท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในลักษณะโครงการ/กิจกรรมวันสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
5.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 - กิจกรรมวันสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูการสื่อสารในชีวิตประจำวันเพ่ิมมากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
ระดับคุณภาพ : ดี  
 
 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนประชามงคลมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนใน
เรื่อง “ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแกปญหา” เปนข้ันตอนอยางเปนระบบ มีการวางแผนโดยศึกษาคำอธิบาย ขอบเขตระดับคุณภาพ  
พิจารณาแยกประเด็นท่ีตองพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินผล เพ่ือศึกษาขอมูลในการกำหนด
รูปแบบพัฒนาท่ีสอดคลองกับการดำเนินการจริงของโรงเรียน และมีการกำหนดเกณฑการประเมิน จัดทำ
เกณฑตัดสิน เสนอสวนท่ีเก่ียวเพ่ือรวมพิจารณาปรับปรุง แกไข นำไปสูการจัดทำระเบียนหรือคูมือ ตลอดถึง
การทำความเขาใจกับครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

 

ประเด็นพัฒนา 
รูปแบบพัฒนาและการ

ประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาและ

ประเมินผล 
2.1) ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห   

สมรรถนะสำคัญ ของผู เรียน :
ความสามารถในการคิด 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 
รวมกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 

2.2) ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ   

สมรรถนะสำคัญ ของผู เรียน :
ความสามารถในการคิด 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 
กลุมสาระฯ ภาษาไทย 
รวมกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 

2.3) ผูเรียนมีความสามารถใน
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและใหเหตุผล 

- สมรรถนะสำคัญของผูเรียน:
ความสามารถในการสื่อสาร 
- ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร : การใหเหตุผล 

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 
กลุมสาระฯ ภาษาไทย 
รวมกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 

2.4) ผูเรียนมีความสามารถใน
การแกปญหา 

- สมรรถนะสำคัญของผูเรียน:
ความสามารถในการแกปญหา 
- ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร : การแกปญหา 

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 
รวมกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 

 
มีการดำเนินการพัฒนาผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับ

กิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ มุงพัฒนาการคิดวิเคราะห จำแนก จัดหมวดหมู  
จัดลำดับความสำคัญ  เปรียบเทียบขอมูล  หาความสัมพันธของสวนประกอบตาง ๆ ของขอมูล และระบุ
หลักการสำคัญ แนวคิดหรือความรู ท่ีปรากฏในขอมูลท่ีพบเห็นในบริบทของการดำเนินชีวิตประจำวัน          
การคิดสังเคราะหเพ่ือนำไปสูการวางแผนออกแบบ คาดการณกำหนดเปนเปาหมายในอนาคต เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจตอตนเองและสังคม  การคิดสรางสรรค มีจินตนาการ คิดในทางบวก และสามารถ
ประยุกตสรางสรรคสิ่งใหม เพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม  การคิดอยางมีวิจารญาณเพ่ือตัดสินใจเลือก 
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ทางเลือกท่ีหลากหลาย โดยใชเกณฑท่ีเหมาะสม  ใชกระบวนการแกปญหาโดยวิเคราะหปญหา ระบุปญหาท่ี
เกิดข้ึนกับตนเอง บุคคลใกลตัว  สาเหตุของปญหา  จัดระบบขอมูล  จำแนก  จัดลำดับ  เชื่อมโยง  
ตั้งสมมติฐาน  กำหนดทางเลือก  ตัดสินใจเลือกวิธีการ  วางแผนในการแกปญหา  ดำเนินการแกปญหา  
สรุปผลและรายงาน  มีโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีผลการดำเนินงานพัฒนาสูงข้ึน ไดแก กิจกรรม          
วันสุนทรภูของโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กิจกรรมการแขงขันทักษะทาง
คณิตศาสตรภายในโรงเรียน  กิจกรรมคายคณิตศาสตรบูรณาการ STEM เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม ของโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร  กิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรบูรณาการ STEM เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร  นอกจากนี้ยังมีตรวจสอบ ติดตามผล  การดำเนินการโดยมีการประเมินผลเพ่ือพัฒนา
กอนจะมีการตัดสินผลการดำเนินการเปนระยะ ๆ  จำนวน 2 ครั้งจากครู  นักเรียน และเพ่ือน เพ่ือติดตาม
พัฒนานักเรียนท่ียังมีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑ  หรือพัฒนาใหสูงข้ึนเปนรายบุคคล  และนำผล                 
การดำเนินการพัฒนาท่ีเสร็จสิ้นแลวมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดควรพัฒนา ในกำหนดแนวทางพัฒนาและคา
เปาหมายในปการศึกษาถัดไป 

 

2.ผลการดำเนินงาน 
ในการดำเนินงาน โรงเรียนประชามงคลมีผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผูเรียนในเรื่อง “ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา” ปรากฏผลดังนี้ 

 
มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเรียน 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

เปาหมาย ผลการประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแกปญหา 

75.00 75.62 ดี ดี 

2.1) ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห   

80.00 80.99 ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2) ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณ   

75.00 78.76 ดี ดี 

2.3) ผูเรียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

75.00 74.09 ดี ดี 

- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 75.00 74.09 ดี ดี 

- ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 20.00 16.01 ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4) ผูเรียนมีความสามารถในการ
แกปญหา 

70.00 68.64 ดีเลิศ ดี 
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โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามระดับชั้น ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และ

แกปญหา 

(ระดับดี) 

 
 

 
shorturl.at/gqKY0 

รอยละของจำนวนนักเรยีนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  

ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 
 

 
 

 

ในการดำเนินงานพัฒนา มีผูเรียนท่ีรับพัฒนาในประเด็นดังกลาว ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียน
เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปรากฎผลรางวัล
ไดแก รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.1-ม.3 , การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.1-ม.3 , การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.1-ม.3, ม.4-ม.6 , การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ,    
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม .1-ม .3 , การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ม.1-ม.3 , การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญเงิน  การ
แขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 69   ปการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ  รางวัลเหรียญทองแดง  การแขงขันสรางสรรคผลงาน
คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 , การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6  
นอกจากนี้ยังมีคาเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาษาตางประเทศ(อังกฤษ) ท่ีสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 
และมีคาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาเฉลี่ยสูงสุดในสห
วิทยาเขตพลอยไพลิน  
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รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคดิวิเคราะหฯ ระดับดีข้ึนไป
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3.จุดเดน 
จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณมีคาประเมินผลมาก

ท่ีสุดและสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนดไวมากท่ีสุด  เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ  และรองรับประเด็นคิดอยางมีวิจารณญาณมากกวาประเด็นอ่ืน ๆ  เชน กิจกรรมสัปดาห
วิทยาศาสตรของโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  และกิจกรรมวันสุนทรภู
ของโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
4.จุดควรพัฒนา 

จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให
เหตุผล  และผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา มีคาประเมินผลนอยท่ีสุดและมีพัฒนาการไมถึงเปาหมายท่ี
กำหนดไว  เนื่องจากกิจกรรม โครงการท่ีมี มีการสงเสริมความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ใหเหตุผล และแกปญหา นอย จึงควรพัฒนาดวยการสงเสริมความสามารถดังกลาวเขาไปในกิจกรรมเพ่ิมมาก
ข้ึน  เชน  กิจกรรมคายคณิตศาสตรบูรณาการ STEM เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม และกิจกรรมคายวิทยาศาสตร
บูรณาการ STEM เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการเพ่ิมกิจกกรมใหนักเรียนไดมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน  และสามารถใหเหตุผลในการประกอบการตัดสินใจตางๆ ได  อีกท้ังกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดรูจัก
การแกปญหาในสถานการณตางๆ   

 
5.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 - กิจกรรมคายคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรบูรณาการ STEM  เชิงอนุรักรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริม
ใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหาเพ่ิมมากข้ึน   
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ : ดี  
 
 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนประชามงคลมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนใน
เรื่อง “ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม” เปนข้ันตอนอยางเปนระบบ มีการวางแผนโดยศึกษา
คำอธิบาย ขอบเขตระดับคุณภาพ  พิจารณาแยกประเด็นท่ีตองพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินผล เพ่ือศึกษาขอมูลในการกำหนดรูปแบบพัฒนาท่ีสอดคลองกับการดำเนินการจริงของโรงเรียน และมี
การกำหนดเกณฑการประเมิน จัดทำเกณฑตัดสิน เสนอสวนท่ีเก่ียวเพ่ือรวมพิจารณาปรับปรุง แกไข นำไปสู
การจัดทำเกณฑพัฒนาและการประเมินผล ตลอดถึงการทำความเขาใจกับครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

 

ประเด็นพัฒนา รูปแบบพัฒนาและการประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาและ

ประเมินผล 
3.1) ความรูและทักษะพ้ืนฐาน
ในการสรางนวัตกรรม 

- กิจกรรมการเรียนรูการศึกษา
คนควาดวยตนเอง (IS) 
- โครงการโรงเรยีนสีขาว 
- โครงงาน 
- สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมอ่ืนๆ 

กลุมสาระฯ ตางประเทศ (IS) 
ครูท่ีปรึกษา 
รวมกับกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืน ๆ (ถามีนวัตกรรม) 
 

3.2) สรางนวัตกรรม 

3.3) มีการนำไปใชและเผยแพร 

 
มีการดำเนินการพัฒนาผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับ

กิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ มุงพัฒนาการนำเสนอสิ่งใหมๆ แนวความคิดวิธีการ
หรือการกระทำใหมๆ ฝกทักษะการคิดอยางสรางสรรค (Think creatively)  การทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนอยาง
สร า งสรรค   (Work creatively with others)  การสร างน วัตกรรม ให เกิ ดผลสำเร็จ  ( Implement 
innovation) ซ่ึงการคิดอยางสรางสรรค จะเกิดจากการมองเห็นโอกาสมากกวาปญหา  การคิดริเริ่มสิ่งใหมๆ ท่ี
เปนประโยชน    การใชวิธีการคิดและมุมมองอยางหลากหลาย  ทำงานดวยวิธีการหลากหลายและยืดหยุน   
ประเมินและปรับเปลี่ยนความคิดของตนเอง  ดานการทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนอยางสรางสรรค ผูเรียนตอง
เคารพความคิดของคนอ่ืน  ตองเปดรับความคิดเห็นใหมๆ ท่ีทันสมัย   สามารถนำเสนอความคิดของตนเองกับ
ผูอ่ืนได   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอ่ืนอยูเสมอ   ตองทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนดวยความรวมมือรวมใจ 
และสวนสำคัญของการสรางสรรคนวัตกรรมใหสำเร็จไดนั้น  ผูเรียนตองวางแผนพัฒนานวัตกรรมอยางเปน
ระบบ    พัฒนานวัตกรรมและประเมินระหวางการพัฒนา   ประเมินสรุปประสิทธิผลของนวัตกรรมท่ีพัฒนา   
ปรับปรุงแกไขจุดบกพรองของนวัตกรรมใหดีข้ึนและใชเทคโนโลยีดิจิทัลสื่อสารนวัตกรรมสูสังคม  มีโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีผลการดำเนินงานพัฒนาสูงข้ึน ไดแก โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความสามารถ
พิเศษ กิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษดานภาษาไทย กิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร  กิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร กิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษดาน
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สังคมศึกษาฯ  กิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษดานการงานอาชีพฯ กิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษ
ดานศิลปะ กิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษแผนกพาณิชยกรรมกิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษดานวิชาการ 
กิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษดานภาษาตางประเทศ  กิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษดานพลศึกษา 

 นอกจากนี้ยังมีตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการโดยมีการประเมินผลเพ่ือพัฒนากอนจะมีการ
ตัดสินผลการดำเนินการเปนระยะ ๆ  จำนวน 3 ครั้ง เพ่ือติดตามพัฒนานักเรียนท่ียังมีผลการประเมินต่ำกวา
เกณฑ หรือพัฒนาใหสูงข้ึนเปนรายบุคคล  และนำผลการดำเนินการพัฒนาท่ีเสร็จสิ้นแลวมาวิเคราะหหาจุดเดน 
จุดควรพัฒนา ในกำหนดแนวทางพัฒนาและคาเปาหมายในปการศึกษาถัดไป 

 
2.ผลการดำเนินงาน 

ในการดำเนินงาน โรงเรียนประชามงคลมีผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียนในเรื่อง “ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม” ปรากฏผลดังนี้ 

 
มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเรียน 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

เปาหมาย ผลการประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 7๑.00 ๗๔.๘๓ ดี ดี 

3.1) ความรูและทักษะพ้ืนฐานในการ

สรางนวัตกรรม 
7๑.00 ๗๖.๘๐ ดี ดี 

3.2) สรางนวัตกรรม 7๑.00 ๗๔.๒๓ ดี ดี 

3.3) มีการนำไปใชและเผยแพร 7๑.00 ๗๓.๔๕ ดี ดี 

 
โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามระดับชั้น ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน

การสราง

นวัตกรรม 

(ระดับดี) 

 
 
 

 
 

shorturl.at/biyK6 

รอยละของจำนวนนักเรยีนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 
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รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดบัดีข้ึนไป
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ในการดำเนินงานพัฒนา มีผูเรียนท่ีรับพัฒนาในประเด็นดังกลาว ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียน
เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปรากฎผลรางวัล
ไดแก รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือ
คำอธิบายทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.1-ม.๓ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน รอ ง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง
 รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๑ การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลอยอิสระ ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  การประกวดภาพยนตรสั้น 
ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  การแขงขันการสรางอุปกรณเพ่ือใหบริการ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ   การประกวด
หนังสือเลมเล็ก ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ   การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร 
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ   การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ   
การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ   การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ รางวัลเขารวม 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3 รางวัลเขารวม
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.1-ม.3 รางวัล
เหรียญทองแดง การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญ
ทองแดงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
ภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองการแขงขันการสรางอุปกรณเพ่ือใหบริการ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญ
เงิน การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภท
ซอฟตแวร ม.1-ม.3   รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.
3 รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันการจัดสวน
แกว ม.4-ม.6 
 
3.จุดเดน 

จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรมมีคาประเมินผล
มากท่ีสุดและสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนดไวมากท่ีสุด  เนื่องมาจากการสรางนวัตกรรมของนักเรียนเปน
ความสามารถท่ีเกิดข้ึนจากการใช ความรู (Knowledge) จินตนาการ (Imagination) ความคิด สรางสรรค 
(Creative thinking) ความรวมมือ (Collaborative) ทำใหเกิดนวัตกรรมข้ึนมา ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของ
ความคิด วิธีการหรือสิ่งประดิษฐตางๆ โดยอาจเปนสิ่งใหมท้ังหมดหรือสรางข้ึนใหมเพียงบางสวน อีกท้ัง
กิจกรรมท่ีรองรับจะมุงเนนการพัฒนาความรูและทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรมของผูเรียนมากกวา
กิจกรรมในประเด็นอ่ืน ๆ  เชน โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความสามารถพิเศษ กิจกรรมสงเสริม
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ความสามารถพิเศษ 8 กลุมสาระการเรยีนรู  กิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษแผนกพาณิชยกรรมกิจกรรม
สงเสริมความสามารถพิเศษกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษดานวิชาการ เปนตน 
 
4.จุดควรพัฒนา 

จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีการนำนวัตกรรมไปใชและเผยแพร มีคาประเมินผลนอยท่ีสุด
และมีพัฒนาการจากเปาหมายท่ีกำหนดไวนอยท่ีสุด เนื่องมาจากผูเรียนสวนใหญขาดความกลาแสดงออกใน
การนำเสนอ เผยแพรขอมูล  ขาดการเรียนรูดวยตนเอง เนื่องจากการนำนวัตกรรมไปใชและเผยแพรจะเกิดข้ึน
ไดตองอาศัย วิธีคิด ท่ีออกนอกกรอบ ตองปรับเปลี่ยนแนวคิด หรือ กระบวน ทัศนท่ีมีอยูเดิม อีกท้ังกิจกรรม 
โครงการท่ีเก่ียวของกับการนำนวัตกรรมไปใชและเผยแพร นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนแลว ยังมี
นอยมาก ควรพัฒนาดวยการเพ่ิมโอกาสในการนำนำนวัตกรรมไปใชและเผยแพร มากข้ึนนอกเหนือจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  โดยใหผูเรียนไดนำนวัตกรรมไปใชและเผยแพรนอกหองเรียนใน
ระดับชั้นเดียวกันหรือตางระดับชั้นเรียน หรือนำไปใชและเผยแพรสูชุมชน 
 
5.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 - กิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานนวัตกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดนำเสนอแนวความคิดการสรางนวัตกรรม
และการนำเสนอนวัตกรรมเพ่ือนำไปใชและเผยแพรเพ่ิมมากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนในเรื่อง “ผูเรียนมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” ของผูเรียนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยกำหนดรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมไวในโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประเมินนักเรียนจากทักษะการศึกษาคนควา
ขอมูลจากแหลงความรูตางๆเพ่ือสรางองคความรูและแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
ของผูเรียน ทักษะการติดตอสื่อสารผานเครือขายโดยดูจากวิธีการสงงานหรือการสงขอมูลผานชองทางการ
สื่อสารไดมากกวา 3 ชองทาง เชน ทาง Google drive ,Facebook, Line Group ฯลฯ ผูเรียนมีทักษะการ
นำเขาขอมูล การรวบรวมขอมูลและเตรียมขอมูลเพ่ือนำเสนอ การประมวลผลขอมูล มีการจัดเรียง เรียงลำดับ
คำนวณ คนคืน รวมขอมูลและสรุปผลไดอยางชัดเจนและผูเรียนมีความสามารถในการมีการทารายงาน ตาราง
และแผนภูมิ และใชโปรแกรมนำเสนอเปนข้ันตอนตอเนื่องถูกตองและครบถวนสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจตรง
ประเด็น มีรูปแบบท่ีแปลกใหมสะดุดตานาสนใจผลงานเสร็จมีความถูกตองและสมบูรณสื่อความหมายได
ชัดเจน สามารถนำไปใชประโยชนไดและมีรูปแบบท่ีสวยงาม แปลกตานาสนใจ ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชน มีการอางอิงแหลงขอมูลครบถวนใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม และทำงาน
สำเร็จตามเวลาท่ีกำหนดให โดยพิจารณาแยกประเด็นท่ีตองพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินผล เพ่ือศึกษาขอมูลในการกำหนดรูปแบบพัฒนาท่ีสอดคลองกับการดำเนินการจรงิของโรงเรียน และมี
การกำหนดเกณฑการประเมิน จัดทำเกณฑตัดสิน เสนอสวนท่ีเก่ียวเพ่ือรวมพิจารณาปรับปรุง แกไข นำไปสู
การจัดทำระเบียนหรือคูมือ ตลอดถึงการทำความเขาใจกับครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

ประเด็นพัฒนา 
รูปแบบพัฒนาและการ

ประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาและ

ประเมินผล 
4.1) ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม
ในการเรียนรูอยางสรางสรรคและมี
คุณธรรม 

- สาระท่ี ๓ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี) 
- สมรรถนะสำคัญของผูเรียน:
ความสามารถในการใช
เทคโนโลย ี
 

กลุมสารการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
(เทคโนโลยี) 
รวมกับกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืน ๆ 
 
 

4.2) ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม
ในการสื่อสารอยางสรางสรรคและมี
คุณธรรม 
4.3) ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม
ในการทำงานอยางสรางสรรคและมี
คุณธรรม 
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4.4) ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม
ในการแกปญหาอยางสรางสรรคและ
มีคุณธรรม 

 

2.ผลการดำเนินงาน 
ในการดำเนินงาน โรงเรียนประชามงคลมีผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผูเรียนในเรื่อง “ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” อยูในระดับ
คุณภาพระดับดีเลิศ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม ซ่ึงมีผลการประเมินรอยละ 90.59 อยูในระดับ
คุณภาพดีเลิศ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในการส่ือสารอยาง
สรางสรรคและมีคุณธรรม ซ่ึงมีผลการประเมินรอยละ 86.62 อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ  การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในการทำงานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม ซ่ึงมีผลการ
ประเมินรอยละ 86.62 อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในการแกปญหาอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม ซ่ึงมีผลการประเมินรอยละ 88.52 อยูในระดับ
คุณภาพดีเลิศ  ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้ 

 
มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเรียน 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

เปาหมาย ผลการประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
75.00 88.60 ดี ดีเลิศ 

4.1) ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในการ
เรียนรูอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

75.00 90.59 ดี ดีเลิศ 

4.2) ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในการ
ส่ือสารอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

75.00 86.62 ดี ดีเลิศ 

4.3) ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในการ
ทำงานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

75.00 86.62 ดี ดีเลิศ 

4.4) ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

75.00 88.52 ดี ดีเลิศ 
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โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามระดับชั้น ดังนี้ 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

(ระดับดีเลิศ) 

 

 

 

 shorturl.at/eADP6 

รอยละของจำนวนนักเรยีนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 

 
 

 

ในการดำเนินงานพัฒนา มีผูเรียนท่ีรับพัฒนาในประเด็นดังกลาว ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียน
เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปรากฎผลรางวัล
ไดแก รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.1-ม.3 , การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.1-ม.3, ม.4-ม.6,การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.1-ม.3, ม.4-ม.6, การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3, การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3, 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6, การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3, การ
ประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6, การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6, การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ม.1-ม.3, การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.4-ม.6, การแขงขันการสราง
การตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3, การแขงขันการสราง Motion Infographic ม.4-ม.6, การ
แขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3, การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4-ม.6, การประกวดแปรรูปอาหาร ม.
1-ม.3, การแขงขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3, การแขงขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.4-ม.6, การแขงขันทำอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ม.4-ม.6, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ  รางวัลเหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ม.1-ม.6, การแขงขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3, การแขงขันทำอาหาร น้ำพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 เปนตน   

๓.จุดเดน 
จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงกวา

เปาหมายท่ีกำหนดไว  เนื่องมาจากพฤติกรรมสวนใหญของนักเรียนในยุคปจจุบันใชเวลาในการเลนอินเตอรเน็ต 
เพ่ือติดตอสื่อสาร และรวมถึงสามารถใชคนควาหาความรูใหมๆเพ่ือพัฒนาตนเอง อีกท้ังทางโรงเรียนยังมี 
กิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนในหอง ท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน ทุกกิจกรรมสามารถสงเสริมให

83.57
85.87

88.67 89.45
91.13

92.90

88.60

70

80

90

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  ระดับดีข้ึนไป
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นักเรียนสามารถหาขอมูลเพ่ือมาทำกิจกรรมตางๆ นั้นไดเปนอยางดี เพ่ือใหนักเรียนใชเทคโนโลยีไดอยาง
สรางสรรคและมีคุณธรรม  

๔.จุดควรพัฒนา 
- 

๕.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 - 
 
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.ระดับคุณภาพ : ดี  
 
 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนประชามงคลมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนใน
เรื่อง “ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา” เปนข้ันตอนอยางเปนระบบ มีการ
วางแผนโดยศึกษาคำอธิบาย ขอบเขตระดับคุณภาพ  พิจารณาแยกประเด็นท่ีตองพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและประเมินผล เพ่ือศึกษาขอมูลในการกำหนดรูปแบบพัฒนาท่ีสอดคลองกับการดำเนินการจริงของ
โรงเรียน และมีการกำหนดเกณฑการประเมิน จัดทำเกณฑตัดสิน เสนอสวนท่ีเก่ียวเพ่ือรวมพิจารณาปรับปรุง 
แกไข นำไปสูการจัดทำระเบียนหรือคูมือ ตลอดถึงการทำความเขาใจกับครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียนไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

   

ประเด็นพัฒนา รูปแบบพัฒนาและการประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาและ

ประเมินผล 
5.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

การจัดการเรียนการสอน 8 กลุม
สาระการเรยีนรู 

8 กลุมสาระการเรียนรู 

5.2 ความกาวหนาของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
โรงเรียน 

8 กลุมสาระการเรียนรู 

5.3 ความกาวหนาในการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พ้ืนฐาน 5 กลุมสาระการเรียนรู
หลัก 

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 
กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 
กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 
กลุมสาระฯ สังคมศึกษา ฯ 
กลุมสาระฯ 
ภาษาตางประเทศ 
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มีการดำเนินการพัฒนามีกระบวนการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมท้ัง
ดานความรูท่ีสามารถตอยอดองคความรูใหมไดทักษะ/กระบวนการท่ีนำไปสูการสรางองคความรูไดดี เจตคติท่ี
ดีตอรายวิชาทำใหมีบรรยากาศในการเรียนการสอนเชิงบวก และปจจัยอ่ืนๆ เชน ขอมูลพ้ืนฐาน ภูมิหลัง สภาพ
ความเปนอยู มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและไดใชกระบวนการ
ทักษะความคิดเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  
บูรณาการโรงเรียนสีขาว มีการวัดผลประเมินผลระหวางเรียนตามสภาพจริง และพัฒนาผูเรียนท่ีไมผานเกณฑ
ในลักษณะการสงเสริมหรือกระบวนการพัฒนาทางการวิจัย มีการวัดผลประเมินผลรวบยอดการสอบการภาค 
ปลายภาคเรียน โดยใชแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานพัฒนาข้ึนเอง มีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพรวมกับการใช
แบบทดสอบสวนกลางคือขอสอบปลายปขของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแบบทดสอบ
ของการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) และแบบทดสอบจากสถาบันอ่ืนๆ  ท่ีตรงตามตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรืท่ีมีความนาเชื่อถือ 

มีสัดสวนของแบบบทดสอบท้ังปรนัยและอัตนัยอยางเหมาะสม มีการประกาศผลการเรียนใหนักเรียน
และผูปกครองทราบเปนระยะๆ ผานระบบการประเมินผลการเรียน ของโรงเรียนกลุมมัธยมศึกษาออนไลน 
Secondary Grading System (SGS) เม่ือสิ้นเรียนมีการสรุปผลการจัดการเรียนรูและวิเคราะหผลการเรียน
ตามตัวชี้วัด พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอน ฯลฯ เพ่ือปรับปรุงหรือ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากข้ึนมีการเปรียบเทียบและกำหนดคาเปาหมายในป
การศึกษาตอไป มีโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวา
เปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไดแก โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู
ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูมี กิจกรรมสัปดาหหองสมุด กิจกรรมคายหมอภาษา กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรม
คิดเลขเปน(Arithmetic) คายคณิตศาสตร-วิทยาศาตรบูรณาการ STEM เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรม 
Chrismas นอกจากนี้ยังมีตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการโดยมีการประเมินผลเพ่ือพัฒนากอนจะมีการ
ตัดสินผลการดำเนินการ เพ่ือติดตามพัฒนานักเรียนท่ียังมีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑ หรือพัฒนาใหสูงข้ึนเปน
รายบุคคล  และนำผลการดำเนินการพัฒนาท่ีเสร็จสิ้นแลวมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดควรพัฒนา ในกำหนด
แนวทางพัฒนาและคาเปาหมายในปการศึกษาถัดไป 
 
2.ผลการดำเนินงาน 

ในการดำเนินงาน โรงเรียนประชามงคลมีผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียนในเรื่อง “ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา” ปรากฏผลดังนี้ 

 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 
71.00 71.91 ดี ดี 

5.1) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 

71.00 71.91 ดี ดี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 70.00 61.12 ดี ปานกลาง 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 67.00 68.86 ดี ดี 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 65.00 58.91 ดี ปานกลาง 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

75.00 82.59 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา 90.00 92.51 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 77.00 79.80 ดี ดี 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 75.00 68.05 ดี ปานกลาง 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

65.00 61.67 ดี ดี 

ภาษาจีน (ภาษาท่ี 3) 60.00 60.97 ดี ดี 

การศึกษาคนควาและสรางองคความรู
(IS) 

66.00 66.77 ดี ดี 

5.2) ความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับโรงเรียน 

  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

5.3) ความกาวหนาในผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 

  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

 
โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามระดับชั้น ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

(ระดับดี) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ตามกลุมสาระการเรียนรู ระดับดีข้ึนไป 
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รอยละของจํานวนนักเรียนมี่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับดี ข้ึนไป
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ประเด็น ผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
shorturl.at/qGKW0 

ความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวมระดับโรงเรียน 

 

 
 

ความกาวหนาในทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
รอยละของจำนวนนักเรยีนชั้น ม.3, ม.6 ท่ีมีผลการทดสอบสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 

 
 

 
ในการดำเนินการพัฒนา จากผลสำเร็จในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวาคาเฉลี่ยดังกลาว  โรงเรียน

ไดมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวย
ตนเอง ในรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง และกลุมสาระการเรียนรูไดรวมกันพัฒนาผูเรียน อีกท้ังยัง
สงเสริมใหสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning ในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน โครงงาน (เปดสอน
ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6)  กิจกรรม STEM การสรางชิ้นงาน การจัดกิจกรรมคายตาง ๆ การเรียนรูจาก
ปราชญชาวบาน หรือแหลงเรียนรูในชุมชน เปนตน ท้ังท่ีจัดข้ึนในชั้นเรียน และกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการประจำป การสนับสนุนสงเสริมผูเรียนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนท่ีรับพัฒนา 
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ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียนเขารวมการแขงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 
2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับรางวัล เหรียญทอง จำนวน 64 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 11 
เหรียญ เหรียญทองแดง จำนวน 9 เหรียญ และเขารวม จำนวน 6 รายการ และการแขงขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ ไดรับรางวัล เหรียญทอง จำนวน 10 
เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 17 เหรียญ เหรียญทองแดง จำนวน 9 เหรียญ และเขารวม จำนวน 3 รายการ 
ผูเรียนมีความกาวหนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมในปการศึกษากอน พบวาในปการศึกษา 2560 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 68.42 ในปการศึกษา2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 68.52 และป
การศึกษา 2562 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 70.42 จะเห็นไดวาผูเรียนมีความกาวหนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในภาพรวมระดับโรงเรียนเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง3ป ในการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวามีรอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบสูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีพัฒนาการตอเนื่อง 3 ป ไดแก กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาตร และนอกจากนี้ยังพบวานักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประชามงคล ไดรับ
ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและกีฬาในการเขารับการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
  
3.จุดเดน 

จากผลการดำเนินงาน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี 5 กลุม
สาระการเรียนรู ภาษาจีน (ภาษาท่ี 3) และการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS)  ท่ีสูงกวาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด  เนื่องมาจากมีกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู   อีกท้ังยังมีกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีสงเสริมทักษะ/กระบวนการท่ีนำไปสูการสรางองคความรูไดดี เจต
คติท่ีดีตอรายวิชาทำใหมีบรรยากาศในการเรียนการสอนเชิงบวก  

 
4.จุดควรพัฒนา 

จากผลการดำเนินงาน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี 3 กลุม
สาระ ท่ีต่ำกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด จึงควรใหมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
     - จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผเูรียนทุกกลุมสาระอยางตอเนื่อง 
     - จัดกิจกรรมท่ีสรางเสริมประสบการณเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนทุกดาน เชน ดานคุณธรรม  

  จริยธรรม อันพึงประสงค อาน คิด วิเคราะหและเขียน ตามหลักสูตรของโรงเรียน 
 

5.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 - ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเนนทักษะกระบวนการ การคิด การแกปญหาใหมากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
 
  
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนประชามงคลมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนใน
เรื่อง “ผูเรียนมีมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ” เปนข้ันตอนอยางเปนระบบ มีการ
วางแผนโดยศึกษาคำอธิบาย ขอบเขตระดับคุณภาพ  พิจารณาแยกประเด็นท่ีตองพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและประเมินผล เพ่ือศึกษาขอมูลในการกำหนดรูปแบบพัฒนาท่ีสอดคลองกับการดำเนินการจริงของ
โรงเรียน และมีการกำหนดเกณฑการประเมิน จัดทำเกณฑตัดสิน เสนอสวนท่ีเก่ียวเพ่ือรวมพิจารณาปรับปรุง 
แกไข นำไปสูการจัดทำระเบียนหรือคูมือ ตลอดถึงการทำความเขาใจกับครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียนไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

 

ประเด็นพัฒนา รูปแบบพัฒนาและการประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาและ

ประเมินผล 
6.1) ผูเรียนมีความรู ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

งานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระท่ี ๔ การอาชีพ 
สาระท่ี ๑ การดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน:ชุมนุม 

กลุมสาระฯงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี(งานอาชีพ) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุมเก่ียวกับ
อาชีพ 
 

6.2) ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 พรอมท่ีจะศึกษาตอใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน และการ
ทำงานหรืองานอาชีพ 

แนะแนวการศึกษาตอและการมีงาน
ทำ 
 
 
 
  

งานแนะแนว 
ครูท่ีปรึกษา ม.3 ม.6 

6.3) ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
6 พรอมท่ีจะศึกษาตอใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน และการ
ทำงานหรืองานอาชีพ 

 
มีการดำเนินการพัฒนาผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับ

กิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรมการจัดการเรียนรูให
ผูเรียนมีความสามารถในการทำงานอยางเปนระบบ โดยมีทักษะในการวางแผนงาน ดำเนินการตรวจสอบ
ประเมินผลและมุงดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและมีความสุข ความภูมิใจในผลสำเร็จของงานท่ี
ทำ โดยมีการจัดโครงการ / กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความสอดคลอง การจัดการเรียนรูท้ัง ๘ กลุมสาระการ
เรียนรู  ผูเรียนมีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ่ืนมีภาวะผูนำและ  ผูตามท่ีดี   มีความรับผิดชอบ และ
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีจนบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายของทีมและในสวนของผูเรียนมีความรู
ความสนใจและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต สามารถบอกหรือทำกิจกรรมเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจไดอยาง
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นอย 1 อาชีพ  สงผลใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถทำงานอยางเปน
ระบบและสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค มีภาวะของการเปนผูนำและผูตามสามารถทำงานเปนทีมได และมีเจต
คติท่ีดีตออาชีพสุจริต สงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน อีกท้ังยังสามารถนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข มีโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีผลการดำเนินงานพัฒนาสูงข้ึน ไดแก 
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการกลุมบริหารงานวิชาการ  กิจกรรมนิทรรศการวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  กิจกรรมนิทรรศการวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  กิจกรรมนิทรรศการกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กิจกรรมนิทรรศการกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กิจกรรมคายลูกเสือ 
จิตอาสา  กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร อุทยานประวัติศาสตรสงครามเกาทัพและ
พิพิธภัณฑชองเขาขาด  จังหวัดกาญจนบุรี  กิจกรรมโรงเรียนสุจริต คายเยาวชนคนดีศรีแผนดิน  โครงการ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนี้ยังมีตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการโดยมีการประเมินผลเพ่ือ
พัฒนากอนจะมีการตัดสินผลการดำเนินการเปนระยะ ๆ  จำนวน 3 ครั้ง เพ่ือติดตามพัฒนานักเรียนท่ียังมีผล
การประเมินต่ำกวาเกณฑ หรือพัฒนาใหสูงข้ึนเปนรายบุคคล  และนำผลการดำเนินการพัฒนาท่ีเสร็จสิ้นแลว
มาวิเคราะหหาจุดเดน จุดควรพัฒนา ในกำหนดแนวทางพัฒนาและคาเปาหมายในปการศึกษาถัดไป 

 

2.ผลการดำเนินงาน 
ในการดำเนินงาน โรงเรียนประชามงคลมีผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผูเรียนในเรื่อง “ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ” ปรากฏผลดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเรียน 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

เปาหมาย ผลการประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 

6)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ 
75.00 80.44 ดี ดีเลิศ 

6.1) ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

75.00 77.25 ดี ดีเลิศ 

6.2) ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน และ
การทำงานหรืองานอาชีพ 

75.00 84.37 ดี ดีเลิศ 

6.3) ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน และ
การทำงานหรืองานอาชีพ 

75.00 96.45 ดี ยอดเย่ียม 
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โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามระดับชั้น ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความรู ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติ

ท่ีดีตองานอาชีพ 

(ระดับดี) 

 
 

 
 
 
 

shorturl.at/bpFW7 

รอยละของจำนวนนักเรยีนท่ีมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 
 

 
 

 

ในการดำเนินงานพัฒนา มีผูเรียนท่ีรับพัฒนาในประเด็นดังกลาว ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียนเขารวมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับภาค ปรากฏผลรางวัลไดแก รางวัลเหรียญทอง
ระดับชาติ การแขงขันการจัดการคายพักแรม ม.1-ม.3  การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 การแขงขัน
ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  การแขงขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  
การแขงขันทำอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ม.4-ม.6 และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปรากฏผลรางวัลไดแก 
รางวัลเหรียญทอง  การแขงขันการจัดการคายพักแรม ม.1-ม.3 การแขงขันการสรางอุปกรณเพ่ือใหบริการ ม.
4-ม.6 การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3 การประกวดหนังสือ
เลมเล็ก ม.4-ม.6 การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4-ม.6 การ
แขงขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 การแขงขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-
ม.6 การแขงขันทำอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ม.4-ม.6  

 
3.จุดเดน 

จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีความสามารถในการทำงานเปนทีม มีคาประเมินผลมากท่ีสุดและสูง
กวาเปาหมายท่ีกำหนดไวมากท่ีสุด  เนื่องมาจากพฤติกรรมสวนใหญของนักเรียนชอบทำงานรวมกับเพ่ือน 
ทำงานเปนกลุม มากกวาประเด็นอ่ืน ๆ อีกท้ังกิจกรรมรองรับจะมีประเด็นในการทำงานเปนทีม ทำงานรวมกับ
ผูอ่ืนมากกวากิจกรรมในประเด็นอ่ืน ๆ  เชนกิกิจกรรมคายลูกเสือ จิตอาสา   กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
ทางประวัติศาสตร อุทยานประวัติศาสตรสงครามเกาทัพและพิพิธภัณฑชองเขาขาด  จังหวัดกาญจนบุรี 
โครงการโรงเรยีนเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

  

65.71 

83.20 78.12

63.78

89.36 95.03
80.44 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  
ระดับดีข้ึนไป
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4.จุดควรพัฒนา 
จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีความสามารถในการวางแผนทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ มี

คาประเมินผลนอยท่ีสุดและมีพัฒนาการจากเปาหมายท่ีกำหนดไวนอยท่ีสุด เนื่องมาจากผูเรียนสวนใหญ ไม
วางแผนในการทำงาน ทำงานโดยไมมีจุดมุงหมาย และไมมีการดำเนินการตามแผนงานท่ีไดวางไว ตองการทำ
อะไรก็ทำเลย ไมมีการกำหนดแผนการทำงาน ดังนั้นจึงควรพัฒนาใหผูเรียนรูจักการวางแผนในการทำงาน และ
ใหดำเนินการตามแผนการทำงานจนประสบผลสำเร็จ  โดยมีโครงการกิจกรรมในการรองรับการวางแผนการ
ทำงาน 
 
5.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 - กิจกรรมความสามารถในการวางแผนทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ โดยใหผูเรียนจัดทำตาราง
การทำงานของตนเองในรอบ 1 สัปดาห แลวดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว  
 
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 1) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีงามตามท่ีสถานศึกษากำหนด   
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม  
 
 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนประชามงคลมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนใน
เรื่อง “ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีงามตามท่ีสถานศึกษากำหนด” เปนข้ันตอนอยางเปนระบบ มีการ
วางแผนโดยศึกษาคำอธิบาย ขอบเขตระดับคุณภาพ  พิจารณาแยกประเด็นท่ีตองพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและประเมินผล เพ่ือศึกษาขอมูลในการกำหนดรูปแบบพัฒนาท่ีสอดคลองกับการดำเนินการจริงของ
โรงเรียน และมีการกำหนดเกณฑการประเมิน จัดทำเกณฑตัดสิน เสนอสวนท่ีเก่ียวเพ่ือรวมพิจารณาปรับปรุง 
แกไข นำไปสูการจัดทำระเบียนหรือคูมือ ตลอดถึงการทำความเขาใจกับผูสอนและบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

   

ประเด็นพัฒนา รูปแบบพัฒนาและการประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาและ

ประเมินผล 
1.1) มีคุณลักษณะตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรยีนประชา
มงคล กำหนด คือ รักชาติ
ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย ใฝเรยีนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงม่ันในการทำงาน  
รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะ 
  

การจัดการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ
การเรียนรู 
 

8 กลุมสาระการเรียนรู 
งานวัดผลประเมินผล 
 



๓๙ 
 

  

1.2) มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณของโรงเรียนประชา
มงคล คือ สืบสานงาน
พระราชดำริ (อยูอยาง
พอเพียง) 

กิจกรรมหองเรยีนสีขาว 
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
กิจกรรมยุวเกษตรกร 
 

- งานหองเรียนสีขาว 
- งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
- งานสถานศึกษาพอเพียง 

 

มีการดำเนินการพัฒนา  ดวยการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษา
ปท่ี 6 แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน กษัตริย ความซ่ือสัตยสุจริตมีวินัย ใฝเรียนรูอยูอยางพอเพียงมุงม่ันใน
การทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ดวยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ 
ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับ
กิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้โรงเรียนกำหนดใหผูสอนทุกคนปลูกฝง ให
ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ีโรงเรียนกำหนด  มีโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม ใหผูเรียนเกิดความ
ตระหนักในคุณคาของตนเอง มีความรักเคารพ กตัญูกตเวทีตอพอแม ผูสอนอาจารย และชาติบานเมือง 
สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในการเปนลูกท่ีดีของพอแม เปนศิษยท่ีดีของผูสอน เปนสมาชิกท่ีดีของ
สังคมและประเทศชาติดวยการตั้งใจศึกษา เลาเรียน การเอาใจใสชวยเหลือการทำงานและความรับผิดชอบตอ
สวนรวมและสังคมในฐานะท่ีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมท้ังท่ีบาน โรงเรียน  ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ไดแก 
กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันไหวผูสอน กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตผูสอนเกษียณอายุราชการ ผูสอน
ยายสถานศึกษา และยังไดจัดทำโครงการและกิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครบท้ัง 8 คุณลักษณะ เพ่ือปลูกฝงใหมีความ
รักชาติ ศาสน กษัตริย  มีความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทำงาน รักความ
เปนไทยและมีจิตสาธารณะ ไดแก กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนต และปฏิบัติสมาธิในตอนเชาทุกวัน 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมวันปยมหาราช กิจกรรม
สวนสนามในวันคลายวันวันสถาปนาลูกเสือ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมวันหลอเทียน
พรรษา  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผาอาบนำ้ฝน โครงการโรงเรียนสุจริต  กิจกรรมรณรงคสงเสริมปลูกฝง
ระเบยีบวินัย กิจกรรมสงเสริมการอาน กิจกรรมสงเสริมความเปนไทย กิจกรรมบริจาคโลหิต ท้ังนี้โรงเรียนยังได
จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงผูเรียนใหดำรงตนอยางมีคุณคา มีความเอ้ืออาทรและน้ำใจไมตรี มีความเมตตากรุณา มี
ความรับผิดชอบตรงตอเวลา ประหยัด ขยัน อดทน มีความสามัคคีและเห็นแกประโยชนสวนรวม ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือและผานการทำงานและกิจกรรมเพ่ือบำเพ็ญประโยชน ไดแก 
กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมเขาคายคุณธรรม กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
กิจกรรมแสดงตนเปนพุทธมามกะ กิจกรรมผูสอนพระสอนศีลธรรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมตักบาตร
ในวันสำคัญตางๆ  กิจกรรมทอดผาปาการศึกษา กิจกรรมออมอยางพอเพียงกับธนาคารโรงเรียน กิจกรรม
ลูกเสือจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมใหผูเรียนตระหนักรูใน
ภาวการณของโลกท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมและวิถีชีวิต 
ผูเรียนมีทักษะชีวิต มีความสามารถในการสื่อสารอยางสรางสรรคและมีสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคล สามารถ
แสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความเขาใจท่ีดี รูจักใหเกียรติผูอ่ืน เขาใจและเห็นคุณคา
ในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง  มีความยืดหยุนและสามารถปรับตัวในการเขารวมกิจกรรมท่ีมีความแตกตางทาง
วัฒนธรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนดวยความเต็มใจในฐานะท่ีเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลกท่ีอยูรวมกันในสังคม
อยางสันติสุข  ไดแก กิจกรรมเลือกตั้งประธานผูเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเสริมภูมิคุมกันตอตานภัยยาเสพ
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ติด อบายมุขกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรม Open House กิจกรรมชุมนุม และยังไดจัดกิจกรรมให
ผูเรียนมีความตระหนักและรูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เห็นประโยชนและผลกระทบตอ
ตนเองและสังคมสวนรวมและรวมทำกิจกรรมในโครงการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดลอมท่ีโรงเรียนและหนวยงานอ่ืนจัดข้ึนไดแก กิจกรรมวันสิ่งแวดลอม กิจกรรมวันวิทยาศาสตร กิจกรรม 
Big Cleaning Day  นอกจากนี้ยังมีตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการโดยมีการประเมินผลเพ่ือพัฒนากอน
จะมีการตัดสินผลการดำเนินการเปนระยะ ๆ  จำนวน 3 ครั้ง เพ่ือติดตามพัฒนาผูเรียนท่ียังมีผลการประเมินต่ำ
กวาเกณฑ หรือพัฒนาใหสูงข้ึนเปนรายบุคคล  และนำผลการดำเนินการพัฒนาท่ีเสร็จสิ้นแลวมาวิเคราะหหา
จุดเดน จุดควรพัฒนา ในกำหนดแนวทางพัฒนาและคาเปาหมายในปการศึกษาถัดไป 
 
๒.ผลการดำเนินงาน 

ในการดำเนินงาน โรงเรียนประชามงคลมีผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียนในเรื่อง “ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีงามตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ” ปรากฏผลดังนี้ 

 
มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผูเรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

เปาหมาย ผลการประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 

๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีงามตามท่ี
สถานศึกษากำหนด   

80.00 93.96 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

1.1) มีคุณลักษณะตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรยีนประชามงคล 
80.00 93.96 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

- รักชาติศาสน กษัตริย 80.00 94.52 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

- ซ่ือสัตยสจุริต 80.00 94.01 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

- มีวินัย 80.00 93.79 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

- ใฝเรียนรู 80.00 93.46 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

- อยูอยางพอเพียง 85.00 94.14 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

- มุงม่ันในการทำงาน 75.00 92.10 ดี ยอดเย่ียม 

- รักความเปนไทย 80.00 94.14 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

- มีจิตสาธารณะ 80.00 93.99 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

1.2) มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของ

โรงเรียนประชามงคล คือ สืบสานงาน

พระราชดำริ (อยูอยางพอเพียง) 

85.00 94.14 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
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โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามระดับชั้น ดังนี้ 
ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีงาม

ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด   

(ระดับยอดเยี่ยม) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
shorturl.at/muJP7 

รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีงามตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 

 

 
 

รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะ อยูอยางพอเพียง (อัตลักษณ
โรงเรียน)  ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 

 
 

 
 

 

ในการดำเนินงานพัฒนา สงผลใหผู เรียนมีความตระหนักในคุณคาของตนเอง มีความรัก
เคารพ  กตัญูกตเวทีตอพอแมผูสอนอาจารย และชาติบานเมือง สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในการ
เปนลูกท่ีดีของพอแมเปนศิษยท่ีดีของผูสอน เปนสมาชิกท่ีดีของสังคมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนคนดีและปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา 

100.00

82.95

88.88

93.99
99.12 97.67

93.77

70

80

90

100

ม . 1 ม .2 ม . 3 ม . 4 ม .5 ม .6 รวม

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีงามตามท่ี
สถานศึกษากําหนด ระดับดีข้ึนไป  

100.00

83.97

89.06

94.62
99.30 97.86

94.14

70

80

90

100

ม . 1 ม .2 ม . 3 ม . 4 ม .5 ม .6 รวม

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ อยูอยางพอเพียง ระดับดีข้ึนไป 
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ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกตางในฐานะท่ีเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังตามผลท่ีปรากฏ
การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คุณลักษณะ
ดานท่ี 1 รักชาติ ศาสน กษัตริย ผูเรียนไดเกิดกระบวนการพัฒนาท่ีปรากฏชัดเจนอันไดแก การแขงขันการ
ประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดพลงคุณธรรม ม.4-
ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ ม.1-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การ
แขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  คุณลักษณะดานท่ี 2 
ซ่ือสัตยสุจริต การประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 คุณลักษณะดานท่ี 3 มีวินัย การประกวดวง
ดนตรีสตริง ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ม.
1-ม.3  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6รางวัล
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 คุณลักษณะดานท่ี 4 ใฝเรียนรู  การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร ม.
1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตร
ไปประยุกตใช ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6   รางวัลเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การแขงขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลอยอิสระ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1  
คุณลักษณะดานท่ี 5 อยูอยางพอเพียง การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะติด ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  การ
ประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขัน
ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การแขงขันทำอาหาร น้ำพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทำอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ     
คุณลักษณะดานท่ี 6 มุงม่ันในการทำงาน การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2  
คุณลักษณะดานท่ี 7 รักความเปนไทย การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันเรียงรอยถอยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1  การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง รอง
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ชนะเลิศอันดับ 1  การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การ
แขงขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1   การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ คุณลักษณะดานท่ี 
8 มีจิตสาธารณะ การแขงขันการสรางอุปกรณเพ่ือใหบริการ ม.4-ม.6   รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ   การ
แขงขันกิจกรรมสภานักเรยีน ม.1-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 

                                  
3.จุดเดน 

จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีคุณลักษณะอยูอยางพอเพียงมีคาประเมินผลมากท่ีสุดและสูงกวา
เปาหมายท่ีกำหนดไวมากท่ีสุด  เนื่องมาจากพฤติกรรมสวนใหญของผูเรียนรูจักการประมาณตน มีการออมเงิน
กับธนาคารโรงเรียน มีเหตุผลการตัดสินใจเลือก สามารถสรางภูมิคุมกันของตนได มีจิตสำนึกท่ีดี ชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน หารายไดเสริมใหกับตนเอง และนำเทคโนโลยีมาปรับใชไดอยางเหมาะสม 
 
4.จุดควรพัฒนา 

จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีคุณลักษณะมุงม่ันในการทำงาน มีคาประเมินผลนอยท่ีสุดและมี
พัฒนาการจากเปาหมายท่ีกำหนดไวนอยท่ีสุด เนื่องจากปญหาพ้ืนฐานทางครอบครัวและเศรษฐกิจ ปญหาใน
ความขาดแคลนในทุนทรัพย ทำใหผูเรียนขาดเปาหมายในการเรียน และการดำเนินชีวิต   

 
5.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 - จัดกิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกความสามารถ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและ
สามารถคนพบศักยภาพของตน 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 2) มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ระดับคุณภาพ : ดี  
 
 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนประชามงคลมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนใน
เรื่อง “ผูเรียนมีมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย” เปนข้ันตอนอยางเปนระบบ มีการวางแผนโดย
ศึกษาคำอธิบาย ขอบเขตระดับคุณภาพ  พิจารณาแยกประเด็นท่ีตองพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินผล เพ่ือศึกษาขอมูลในการกำหนดรูปแบบพัฒนาท่ีสอดคลองกับการดำเนินการจริงของโรงเรียน และมี
การกำหนดเกณฑการประเมิน จัดทำเกณฑตัดสิน เสนอสวนท่ีเก่ียวเพ่ือรวมพิจารณาปรับปรุง แกไข นำไปสู
การจัดทำระเบียนหรือคูมือ ตลอดถึงการทำความเขาใจกับครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

   

ประเด็นพัฒนา รูปแบบพัฒนาและการประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาและ

ประเมินผล 
2.1) ผูเรียนมีความภูมิใจ
ในทองถ่ิน 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 8 กลุมสาระการ
เรียนรู  

8 กลุมสาระการเรียนรู 

2.2) ผูเรียนเห็นคุณคา
ของความเปนไทย 

สังคมศึกษาฯ 
สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร 
สาระท่ี ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
สาระท่ี ๒ หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำเนินชีวิตในสังคม 
ศิลปะ 
สาระท่ี ๑ ทัศนศิลป 
สาระท่ี ๒ ดนตรี 
สาระท่ี ๓ นาฏศิลป 
ภาษาไทย 
สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย 
สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
กลุมสาระฯ ศิลปะ 
กลุมสาระฯ ภาษาไทย 
รวมกับกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืนๆ 
 
 2.3) ผูเรียนอนุรักษ

วัฒนธรรมและประเพณี
ไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย 

 
มีการดำเนินการพัฒนา ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม มีจิตสำนึก ตระหนัก 

เห็นคุณคา ภาคภูมิใจ อนุรักษรักษา โดยมุงพัฒนาความเขาใจความเปนมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปญญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเปนไทย รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน  เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี  
และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม 
เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา  และธำรงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  
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เรียนรูและทำความเขาใจบทเห บทรองเลนของเด็ก เพลงพ้ืนบานท่ีเปนภูมิปญญาท่ีมีคุณคาของไทย ซ่ึงได
ถายทอดความรูสึกนึกคิด คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของ
ภาษาเพ่ือใหเกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจ ในบรรพบุรุษท่ีไดสั่งสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน  เขาใจความสัมพันธ
ระหวางทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลปกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม เห็นคุณคา ของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล   มีโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีผลการดำเนินงาน
พัฒนาสูงข้ึน กิจกรรมคายดนตรีไทย กิจกรรมไหวครูดนตรี กิจกรรมเผยแพรดนตรี ของโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  กิจกรรมคายเยาวชนดนตรีประชามงคลจิตอาสา  ของ
โครงการดนตรีสรางสรรค สรางชื่อประชามงคล สงเสริมประชาธิปไตย  สอบธรรมทางกาวหนา  สอบธรรม
ศึกษา  บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม ของโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม คายหมอภาษาพัฒนาการอานเขียน ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย  โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหยั่งยืน วันไหวครู หลอเทียนถวาย
เทียนจำนำพรรษา วันแมแหงชาติ  วันคลายวันสวรรคตร.9  วันปยะมหาราช  วันดินโลก ของโครงการพัฒนา
ผูเรียนนอกหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการผานรูปแบบกิจกรรมท่ีเก่ียว บทบาท
หนาท่ีในกิจกรรมดังกลาว การแสดงออกในรูปแบบงานศิลปะ การปฎิบัติจริง ในการเผยแพรหรืออนุรักษ โดย
มีการประเมินผลเพ่ือพัฒนากอนจะมีการตัดสินผลการดำเนินการเปนระยะ ๆ  เพ่ือติดตามพัฒนานักเรียนท่ียัง
มีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑ หรือพัฒนาใหสูงข้ึนเปนรายบุคคล  และนำผลการดำเนินการพัฒนาท่ีเสร็จสิ้น
แลวมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดควรพัฒนา ในกำหนดแนวทางพัฒนาและคาเปาหมายในปการศึกษาถัดไป 

 

2.ผลการดำเนินงาน 
ในการดำเนินงาน โรงเรียนประชามงคลมีผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผูเรียนในเรื่อง “ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย” ปรากฏผลดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

เปาหมาย ผลการประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 

2) มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปน
ไทย 

75.00 77.44 ดี ดี 

2.1) ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน 85.00 86.25 ดี ดี 

2.2) ผูเรียนเห็นคุณคาของความเปนไทย 85.00 87.75 ดี ดี 

2.3) ผูเรียนอนุรักษวฒันธรรมและ
ประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย 

55.00 58.31 ดี ดี 
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โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามระดับชั้น ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความภูมิใจใน

ทองถ่ินและความ

เปนไทย 

(ระดับดี) 

 
 

 
 

 
 
shorturl.at/pKTX7 

รอยละของจำนวนนักเรยีนท่ีมีผลการประเมินความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ตาม

ระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 
 

 

 

 

ในการดำเนินงานพัฒนา มีผูเรียนท่ีรับพัฒนาในประเด็นดังกลาว ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียน
เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปรากฎผลรางวัล
ไดแก รางวัลเหรียญทอง การแขงขันเรียงรอยถอยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3, การแขงขันกวี
เยาวชนคนรุนใหม โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6,  การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6  
การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3, ม.4-ม.6,   การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3, ม.4-ม.6, การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3, การประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6, การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.
1-ม.3 ม.4-ม.6, การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3, ม.4-ม.6, การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ ม.1-ม.6, 
การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.4-ม.6, การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะติด ม.1-ม.3, การแขงขันขับ
รองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.4-ม.6, การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3, ม.4-ม.
6 การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3, ม.4-ม.6, การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3, การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3, การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ม.4-ม.6, การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  
ม.4-ม.6, การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3, ม.4-ม.6, การประกวดขับ
ขานประสานเสียง ม.4-ม.6, การแขงขันเด่ียวซอดวง ม.4-ม.6, การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 
รางวัลเหรียญเงิน  การแขงขันเรียงรอยถอยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3, การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.4-ม.6  
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6   ทองแดง การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ รางวัลเหรียญ
ทอง  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6, การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ ม.1-ม.6, การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3, การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6  
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รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ระดับดีข้ึนไป
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การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6, การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  รางวัลเหรียญเงิน  
การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.4-ม.6 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3, การประกวดเลานิทานคุณธรรม 
ม.1-ม.3, การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3, การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6, การแขงขันขับรองเพลง
ไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.4-ม.6, การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ม.4-ม.6, การแขงขัน
ขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย 
(คำคมเดิม) ม.4-ม.6, การประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6, การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.4-ม.6, การ
ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม .1-ม .3 , การแขงขันเดี่ยวซอดวง ม .4-ม.6 
นอกจากนี้นักเรียนท่ีมีวงดนตรีไทย วงโยธาวาทิต ท่ีไดรับเชิญในการบรรเลงดนตรีในกิจกรรมของโรงเรียนตาง 
ๆ เชน กิจกรรมงานกีฬากลุมสหเขต  กิจกรรมงานมโหรศพตาง ๆ การเดินขบวนในวาระตาง ๆ ของชุมชน 
  

3.จุดเดน 
จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยท่ีสูงกวาเปาหมายท้ัง 3 

ประเด็นพัฒนา โดยเฉพาะมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีผลการพัฒนาท่ีสูงกวาระดับชั้นอ่ืน เนื่องจากนักเรียน มี
บทบาทในการนำนักเรียนชั้นอ่ืน ๆ ในเขารวมการทำกิจกรรมท่ีเก่ียวความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ในฐานะแกนนำหรือคณะกรรมการสภานักเรียน ทำใหความเขาใจ เห็นคุณคา ภูมิใจและเกิดการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย 

 
4.จุดควรพัฒนา 

จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยท่ีสูงกวาเปาหมายท้ัง 3 
ประเด็นพัฒนา แตยังมีผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีผลประเมินต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนด เนื่องจาก
ผูเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญมีบทบาทในกิจกรรมเก่ียวกับความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยใน
บทบาทเขารวม และมีบทบาทในการดำเนินการในกิจกรรรมดังกลาวนอย ทำใหผลท่ีประเมินประเด็นพัฒนา 
นอยตามไปดวย ควรท่ีจะเพ่ิมบทบาทใหกับผูเรียนมัธยมศึกษาตอนตนโดยใชการดำเนินการของคณะกรรมการ
สภานักเรียนใหมีระดับผูเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสลับเปลี่ยนกับมัธยมศึกษาตอนปลายในการนำทำกิจกรรมท่ี
เก่ียวความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 
5.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 - กิจกรรมทูตเยาวชนทองถ่ินและความเปนไทย มัธยมศึกษาตอนตน 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม  
 
 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนประชามงคลมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนใน
เรื่อง “การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย” เปนข้ันตอนอยางเปนระบบ มีการ
วางแผนโดยศึกษาคำอธิบาย ขอบเขตระดับคุณภาพ  พิจารณาแยกประเด็นท่ีตองพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและประเมินผล เพ่ือศึกษาขอมูลในการกำหนดรูปแบบพัฒนาท่ีสอดคลองกับการดำเนินการจริงของ
โรงเรียน และมีการกำหนดเกณฑการประเมิน จัดทำเกณฑตัดสิน เสนอสวนท่ีเก่ียวเพ่ือรวมพิจารณาปรับปรุง 
แกไข นำไปสูการจัดทำระเบียนหรือคูมือ ตลอดถึงการทำความเขาใจกับครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียนไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

   

ประเด็นพัฒนา รูปแบบพัฒนาและการประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาและ

ประเมินผล 
3.1) ผูเรียนยอมรับความความ
แตกตางระหวางบุคคลในดาน 
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี  

สาระท่ี ๒ หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม  
(สังคมศึกษาฯ) 

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
รวมกับกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืนๆ 
 

3.2) ผูเรียนอยูรวมกันไดบน
ความแตกตางระหวางบุคคลใน
ดาน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

การดำเนินการพัฒนา โรงเรียนดำเนินการจัดกระบวนการพัฒนาดวยกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
ในการพัฒนานักเรียนยุค Thailand 4.0 ใหสามารถปรับตัวเพ่ือการอยูรวมกันบนความแตกตางและ 
หลากหลาย ใหมีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ กระบวนการ
การเรียนรู เชิงประจักษ  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม To Be Number One กิจกรรมชุมนุม
วิชาการ  กิจกรรมรบันองดวยสองมือเรา  กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมจิตสาธารณะ           
โดยนักเรียนจะการเรียนรูการอยูรวมกันทามกลางความแตกตางจากกิจกรรมในรายวิชาหนาท่ีพลเมือง 
(เพ่ิมเติม) โดยนักเรียนจะเรียนรูความเปนพลเมืองดี ตามคานิยม 12 ประการ และยอมรับเสียงขางมากตาม
วิถีประชาธิปไตยจากการปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย ผานการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
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๒.ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูอ่ืนและ สามารถอยูรวมกัน
บนความแตกตางและหลากหลายในสังคมไดอยางมีความสุข มีผลการ พัฒนาผานเกณฑการประเมินผลโดย
ภาพรวม อยูในระดับดีข้ึนและสงใหผลการประเมิน คุณภาพผูเรียน อยูในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม  

 
มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

เปาหมาย ผลการประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย 

75.00 95.02 ดี ยอดเย่ียม 

3.1) ผูเรียนยอมรับความความแตกตาง
ระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  

76.00 95.05 ดี ยอดเย่ียม 

3.2) ผูเรียนอยูรวมกันไดบนความแตกตาง
ระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

74.00 95.00 ดี ยอดเย่ียม 

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามระดับชั้น ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

การยอมรับท่ีจะ

อยูรวมกันบน

ความแตกตาง

และหลากหลาย

(ระดับ ดีเยี่ยม) 

 
 
 

 
 
shorturl.at/bnvZ9 

รอยละของจำนวนนักเรยีนท่ีมีผลการประเมินการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 
 

 
 

 
ในการดำเนินงานพัฒนา ทำใหโรงเรียนประชามงคลไดเปนตัวแทนการในการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหวางวันท่ี 7 - 9 ธันวาคม 2562  
โดยมีกิจกรรมดังนี้  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง

92.14 95.42 95.35 93.62 97.95 95.80 95.02
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คณิตศาสตร ม.1-ม.3  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.1-ม.3  การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3  การแขงขัน
ตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.1-ม.3 การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท)    ม.4-ม.6  กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6  กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  การ
ประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6  การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.
3  การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ ม.1-ม.6   กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.4-ม.6  การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 การ
แขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ม.
4-ม.6 การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6  การ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6  การแขงขันเดี่ยวซอดวง ม.4-ม.6   กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3  การแขงขันเลานิทาน 
(Story Telling) ม.1-ม.3  การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ม.1-ม.3 การแขงขันตอศัพท
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ม.4-ม.6 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การแขงขันการจัดการคายพักแรม ม.1-ม.3   การ
แขงขันการสรางอุปกรณเพ่ือใหบริการ ม.4-ม.6 การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.4-ม.6 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวด
โครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ม.1-ม.3 การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.
1-ม.3 การแขงขันการสราง Motion Infographic ม.4-ม.6 การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4-ม.6 การแขงขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  การแขงขัน
ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 การแขงขันทำอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ม.4-ม.6 
 
3.จุดเดน 

จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนมีความสามารถ  
 

4.จุดควรพัฒนา 
- 

5.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

4) มีสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนประชามงคลมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนใน
เรื่อง “ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม” เปนข้ันตอนอยางเปนระบบ มีการวางแผนโดยศึกษา
คำอธิบาย ขอบเขตระดับคุณภาพ  พิจารณาแยกประเด็นท่ีตองพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินผล เพ่ือศึกษาขอมูลในการกำหนดรูปแบบพัฒนาท่ีสอดคลองกับการดำเนินการจริงของโรงเรียน และมี
การกำหนดเกณฑการประเมิน จัดทำเกณฑตัดสิน เสนอสวนท่ีเก่ียวเพ่ือรวมพิจารณาปรับปรุง แกไข นำไปสู
การจัดทำระเบียนหรือคูมือ ตลอดถึงการทำความเขาใจกับครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

   

ประเด็นพัฒนา รูปแบบพัฒนาและการประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาและ

ประเมินผล 
4.1) ผูเรียนปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ มีพัฒนาการทาง
รางกาย และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน 

สุขศึกษาฯ 
สาระท่ี ๔ การสรางเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและการปองกันโรค 
สาระท่ี ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลัง
กาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬา
สากล 

กลุมสาระฯ สุขศึกษาฯ 
 

4.2) ผูเรียนมีสุขภาพจิต 
อารมณ และแสดงออกอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย 

- กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- สมรรถนะสำคัญของผูเรียน:
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

- งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
- ครูแนะแนว 
- ครูท่ีปรึกษา/เครื่องขาย
ผูปกครอง 

4.3) ผูเรียนสามารถอยูใน
สังคมรวมกับคนอ่ืนอยางมี
ความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมี
ความขัดแยงกับผูอ่ืน 

 
มีการดำเนินการพัฒนาผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับ

กิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน การดูสื่อการเรียนการสอนท่ีผูสอนจัดทำข้ึนมาให
ผูเรียนใหเกิดความสนใจในเนื้อหาทางดานทฤษฎี และมุงหากิจกรรมการเรียนรูทางดานปฏิบัติการใหมี
หลากหลายรูปแบบเพ่ือใหผู เรียนมีแรงกระตุนและเกิดความสนใจในการปฏิบัติ กิจกรรม และสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม โดยในแตละกิจกรรมมีจุดประสงคใหผูเรียนเกิดทักษะทางดาน
ความคิด แกไขปญหา ท้ังบุคคลและรวมกับผูอ่ืน  มีโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีผลการดำเนินงานพัฒนา
สูงข้ึน ไดแก มีการจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปการศึกษา 2562 เพ่ือเปนกิจกรรมโนมนาวให
กลุมนักเรียนท่ีไมสนใจออกกำลังกายไดเขารวมกิจกรรมรวมกับเพ่ือนและครู และฝกใหนักเรียนสามารถฝกการ
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เปนผูนำ ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืนในดานตางๆ เชน หัวหนาในฝายงานอ่ืนๆ เชน ผูนำสี ผูนำดาน
กีฬา ผูนำดานการแสดง ผูนำดานการจัดการฝายบุคคลากรภายในสี ฯลฯ โดยแตละหนาท่ีไดฝกการรับผิดชอบ
งานและจัดทำออกมาใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี ท้ังดานการเปนผูนำหรือผูตาม นอกจากนี้ยังมีตรวจสอบ ติดตาม
ผลการดำเนินการโดยมีการประเมินผลเพ่ือพัฒนากอนจะมีการตัดสินผลการดำเนินการเปนระยะ ๆ  จำนวน 2 
ครั้ง เพ่ือติดตามพัฒนานักเรียนท่ียังมีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑ หรือพัฒนาใหสูงข้ึนเปนรายบุคคล  และนำ
ผลการดำเนินการพัฒนาท่ีเสร็จสิ้นแลวมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดควรพัฒนา ในกำหนดแนวทางพัฒนาและคา
เปาหมายในปการศึกษาถัดไป 

 

๒.ผลการดำเนินงาน 
ในการดำเนินงาน โรงเรียนประชามงคลมีผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผูเรียนในเรื่อง “ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม” ปรากฏผลดังนี้ 
มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

เปาหมาย ผลการประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 

4) มีสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม 85.00 88.91 ดีเลิศ ดีเลิศ 

4.1) ผูเรียนปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ มี
พัฒนาการทางรางกาย และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน 

85.00 
 

86.95 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

4.2) ผูเรียนมีสุขภาพจิต อารมณ และ
แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย 

80.00 84.29 ดีเลิศ ดีเลิศ 

4.3) ผูเรียนสามารถอยูในสังคมรวมกับคน
อ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความ
ขัดแยงกับผูอ่ืน 

90.00 95.49 ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามระดับชั้น ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

สุขภาวะทาง

รางกาย  และจิต

สังคม 

(ดีเลิศ) 
 
 
 
 

 
shorturl.at/lmrz6 

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม  

ตามระดับช้ัน ระดับดีข้ึนไป 
 

 

 

84.28

88.04
89.32

90.99
92.43

87.70
88.91

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม  ระดับดีข้ึนไป



๕๓ 
 

  

 

ในการดำเนินงานพัฒนา มีผูเรียนท่ีรับพัฒนาในประเด็นดังกลาวโดยมีกิจกรรมดังนี้  ไดรับคัดเลือก
เปนตัวแทนโรงเรียนเขากิจกรรมการแขงขันกีฬากีฬานักเรียนนนักศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปการศึกษา 
2562 ผลรางวัลท่ีไดรับ คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 โดยรายละเอียดมีดังนี้ 1. การแขงขัน เปตองหญิง 
ประเภททีม 3 คน 2.การแขงขันเซปกตะกรอ ประเภททีม หญิง 3.การแขงขันฟุตซอล ประเภททีม ชาย /
รางวัลชนะเลิศการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชายหาด ทีมชาย-หญิง/ เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ 
ครั้งท่ี 36 รอบคัดเลือกภาคกลาง 2 และจังหวัดอุทัยธานี /เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งท่ี 36 
ณ จังหวัดตราด ระหวางวันท่ี 11-21 ตุลาคม 2563 / มีการจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำป
การศึกษา 2562 / มีการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ประจำป 2562 ซ่ึงผลการประเมิน 
พบวา นักเรียนสวนใหญอยูในเกณฑท่ีดี และ ต่ำกวาเกณ จำนวนนอย / มีการจัดกิจกรรมมอบความรูโดยให
โดยโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี เรื่อง อาหารและยา ใหกับนักเรียน / มีการจัดกิจกรรมประเมิน
นักเรียนทางดานสุขะภาวะนักเรียน ประจำป 2562/   นอกจากนี้ยังมีตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการ
โดยมีการประเมินผลเพ่ือพัฒนากอนจะมีการตัดสินผลการดำเนินการเปนระยะ ๆ เพ่ือติดตามผลงานของ
นักเรียนในดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สูงข้ึนเปนรายบุคคล  
และนำผลการดำเนินการพัฒนาท่ีเสร็จสิ้นแลวมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดควรพัฒนา ในกำหนดแนวทางพัฒนา
และคาเปาหมายในปการศึกษาถัดไป 
 
๓.จุดเดน 

จากผลการดำเนินงาน พบวาผูเรียนสวนมากมีการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ มีพัฒนาการทางรางกาย 
และสมรรถภาพทางมีคาประเมินผลมากท่ีสุดและสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนดไวมากท่ีสุด  เนื่องมาจากพฤติกรรม
สวนใหญของนักเรียนชอบทำกิจกรรมทางกีฬาท่ีทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมข้ึนใหในชวงหลังเลิกเรียน ซ่ึงไดมี
การแขงขันทำกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน มากกวาประเด็นอ่ืน ๆ  

 
๔.จุดควรพัฒนา 
ผูเรียนมีสุขภาพจิต อารมณ และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย และ ผูเรียนสามารถอยูในสังคม

รวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน คาประเมินผลอยูท่ีระดับดี ยังไมมีผลท่ีดี

เยี่ยม จึงตองมีการวางแผนการพัฒนาในดานท่ีเหลือตอไปในอนาคตใหตรงตามมาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของ

ผูเรียน ท่ีกำหนดไว 

ของผูเรีย 
๕.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 - โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชา สุขศึกษา และพลศึกษา ของนักเรียน  
 - โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนใหมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน 
 - โครงการสงเสริมกีฬาเพ่ือความเปนเลิศใหกับนักกีฬาสมัครเลน  
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 
ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

ผลการ
ประเมิน/ 

ระดับปริมาณ 

ผลการ
ประเมิน/ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน รอยละ ๗๕ รอยละ ๘๗ ระดับดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา รอยละ ๗๕ รอยละ ๘๔ ระดับดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย 
รอยละ ๗๕ รอยละ ๘๓ 

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รอยละ ๗๕ รอยละ ๘๒ ระดับดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๘ ระดับด ี
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๗ ระดับด ี

 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 

ระดับคุณภาพ : ดเีลิศ 
 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชนทองถ่ิน และสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูป ตามแผนการศึกษาชาติ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปสอดคลองกับ
การพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานตำแหนง มีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝรู 

 
๒.โครงการท่ีสนับสนุน 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โครงการพัฒนางานแผนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการสานสัมพันธกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์พระบรมราชินีนารถ 
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
 
๓.ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษามีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการของชุมชนทองถ่ิน มาตรฐานของแผนการศึกษาแหงชาติ และของตนสังกัดรวมท้ัง
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพอยางเปนระบบ วางแผนพัฒนาการศึกษาโดย 
นำแผนไปปฏิบัติติดตาม ตรวจสอบ ดำเนินผล 
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เปาหมาย ระยะเวลา การใชงบประมาณ

ตารางเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

โครงสรางผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ 2561 โครงสรางผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ 2562

โครงการตามแผนปฏิบัติการ2561 โครงการตามแผนปฏิบัติการ2562

 
จากตาราง  ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สรุปไดดังนี้ 
     ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป ๒๕๖๑ ตามโครงสราง จำนวน ๖๒ งาน มีการดำเนินตาม
เปาหมาย รอยละ ๙๑.๙๔ ดำเนินตามระยะเวลา รอยละ ๗๗.๔๒ และมีการใชงบประมาณรอยละ ๗๒.๘๕     
โครงการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน ๕๑ โครงการ มีการดำเนินตามเปาหมาย รอยละ ๘๒.๙๘ ดำเนินการตาม
ระยะเวลา รอยละ ๗๗.๔๒  และมีการใชงบประมาณ 
     ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป ๒๕๖๒ ตามโครงสราง จำนวน ๖๒ งาน มีการดำเนินตาม
เปาหมาย รอยละ ๙๓.๕๕ ดำเนินตามระยะเวลา รอยละ ๗๗.๔๒ และมีการใชงบประมาณรอยละ ๗๙.๐๓ 
     โครงการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน ๕๑ โครงการ มีการดำเนินตามเปาหมาย รอยละ ๘๘.๒๔     
ดำเนินการตามระยะเวลา รอยละ ๗๘.๔๓  และมีการใชงบประมาณ 
           สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมในการพัฒนา
และรวมรับผิดชอบ 
 
๔.จุดเดน 

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใช เทคนิคการประชุม ท่ี
หลากหลาย คือ การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวม
ในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำป ท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูป ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอน
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กาํลงัพฒันา ปานกลาง ดี ดีเลศิ ยอดเยี่ยม

กราฟแสดงผลความพงึพอใจ

คณะกรรมการฯ ฝ่ายบริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง

สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
๕.จุดท่ีควรพัฒนา 
 เพ่ิมความรวมมือของเครือขายผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสงเสริมให
ผูปกครองไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือชวยการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
๖.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 สรางความตระหนักรับรูเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชนทองถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป ตามแผนการศึกษา
ชาติแกคณะครูเพ่ือใหเปนหลักในการดำเนินกิจกรรม และดำเนินนโยบายของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหสู
เปาหมายท่ีวางไว  
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงผลสำรวจความพึงพอใจ 
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

(ตั้งแตระดับดีข้ึนไป รอยละ ๘๗) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

  

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดเีลิศ 
 
 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ทุกคน และดำเนินการอยางเปน
รูปธรรม โดยใชกระบวนการ PMK model และ PDCA โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน โดยมีการนำขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนมาวิเคราะหขอมูลและจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพทาง จากนั้นมีการประชุม วางแผนการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนรวมกัน
ระหวางผูบริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง เพ่ือจัดทำโครงการใหสอดคลอง
กับคุณภาพของผูเรียน มีการดำเนินงานตามโครงการ มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีได
วางแผนไวและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ เพ่ือใชในการพัฒนาตอไป  
 
๒.โครงการท่ีสนับสนุน/เกี่ยวของ 
 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  โครงการยุวเกษตรกร โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนประชามงคล โครงการหอพักนาอยู โครงการพัฒนาผูเรียนนอกหลักสูตร โครงการสาน
สัมพันธกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการพัฒนา
แผนงานและงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความสามารถพิเศษ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือรองรับการสอบระดับชาติ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
๓.ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ มี
การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ทุกคน โดยไดรับความ
รวมมือระหวางผูบริหาร คณะครู นักเรียนและผูปกครอง ทำใหสามารถพัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย อยางเปนรูปธรรม จึงทำใหผูเรียนมีความสามารถทางวิชาการ ในการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ภายในและภายนอกโรงเรียนท้ังในระดับภาคและระดับประเทศ มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนา
งานอยางตอเนื่อง 

๔.จุดเดน 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบโดยใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม มี

การนิเทศติดตาม จัดใหมีการประชุมท่ีหลากหลาย เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุม เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานทุกกลุมเปาหมายและ
ดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 



๕๘ 
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๕.จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. ควรเพ่ิมชองทางในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานใหกับนักเรียน ผูปกครองและผูมีสวน

รวมใหมากข้ึน 
๒. ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารใหเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

 ๓. ควรสรางเครือขายความรวมมือ กับผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีความ
เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๖.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
สถานศึกษาควรนำขอมูลผลการประเมินการดำเนินงานของโครงการ มาใชในการปรับปรุง พัฒนางาน

เปนระบบอยางตอเนื่อง และเปนแบบอยางได เพ่ือใชในการพัฒนาตอไป  
 
 

 
 

กราฟแสดงผลสำรวจความพึงพอใจ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

(ตั้งแตระดับดีข้ึนไป รอยละ ๘๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๙ 
 

  

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ท้ังดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมเนน 
หลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกเปาหมาย จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนโดยนักเรียนสามารถเลือกเรียน ชุมนุมและกิจกรรมคาย
วิชาการ การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนตามโครงการ/กิจกรรมในแตละกลุมสาระการเรียนรูเชน กิจกรรมวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมวันคริสตมาส กิจกรรมวันวิทยาศาสตร กิจกรรมคายคณิต-วิทยบู รณาการ
สะเต็มศึกษาเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมเปดบานวิชาการ กิจกรรมเขาคายพักแรม
ลูกเสือ กิจกรรมทัศนศึกษา และการเลือกเรียนวิชาเลือกท่ีสงเสริมอาชีพ ไดตามความถนัดและความสนใจ โดย
หลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอยางเปนแบบแผน โดยใชกระบวนการ PDCA โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มี
การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการนำขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนมาวิเคราะห
ขอมูลและวางแนวทางหรือขอกำหนดของการจัดการศึกษา ท่ีจะพัฒนาใหผูเรียนมีความรู มีความสามารถ โดย
สงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับข้ันของมวลประสบการณท่ีกอใหเกิดการ
เรียนรูสะสม ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนนำความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบการณสำเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง รูจัก
ตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอยางมีความสุข มีการประชุมรวมกัน  ในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา มีดำเนินการตามโครงการและมีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีได
วางแผนไว และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ เพ่ือใชในการพัฒนาตอไป  
 

๒.โครงการท่ีสนับสนุน/เกี่ยวของ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  โครงการ

พัฒนาผูเรียนนอกหลักสูตร โครงการสานสัมพันธกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความสามารถพิเศษ โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

๓.ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง 

๔.จุดเดน 
สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน  พัฒนาใหผูเรียนมีความรู มีความสามารถ โดย

สงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับข้ันของมวลประสบการณท่ีกอใหเกิดการ
เรียนรูสะสม ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนนำความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบการณสำเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง รูจัก
ตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอยางมีความสุข 



๖๐ 
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๕.จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. ควรสรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความ
เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

๒. ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารใหเพียงพอตอการบริหารจัดการ 
 ๓. ควรสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินใหเดนชัด 

 
๖.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

สถานศึกษาควรนำขอมูลผลการประเมินการดำเนินงานของโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาใช
ในการปรับปรุง พัฒนางานเปนระบบอยางตอเนื่อง และเปนแบบอยางได เพ่ือใชในการพัฒนาตอไป  

 
 
 
 
 
 

 

กราฟแสดงผลสำรวจความพึงพอใจ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

(ตั้งแตระดับดีข้ึนไป รอยละ ๘๓) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

  

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ระดับคุณภาพ : ดเีลิศ 
 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 

สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Id Plan) ดวยระบบการมีสวน
รวม ซ่ึงโรงเรียนไดดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผานมาโดยการศึกษาขอมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนรวมกันในการกำหนดเปาหมาย ปรับ
วิสัยทัศน กำหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการ
กำหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนใหครูไดเขารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของ
เพ่ือนำมาใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมศึกษาดูงาน มีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

 
๒.โครงการท่ีสนับสนุน/เกี่ยวของ 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการสวัสดิการครูและบุคลากร โครงการ
สรรหาบุคลากรเพ่ือการศึกษา โครงการนิเทศภายใน  
 
๓.ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษามีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหนง
ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นำไปประยุกตใชได ดำเนินการอยางเปนระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู 

สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยมีผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการ
พัฒนาและรวมรับผิดชอบ 

สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรของสถานศึกษา   
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร 
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แนะแนว

 
 
 

แผนภูมิแสดงจำนวนครูท่ีไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 

 
 

แผนภูมิแสดงแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan, ID Plan) 
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๔.จุดเดน 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหมาย 

คือการประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป
ท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ี
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูได
อยางมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๕.จุดท่ีควรพัฒนา 

 เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเขมแข็ง มีสวนรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
๖.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

โรงเรียนกำหนดหลักสูตรการพัฒนาของโรงเรียนเพ่ือใหครูทุกคนไดรับการพัฒนาในหลักสูตรท่ี
เหมือนกันในการอบรมคูปองครู โดยใหครูทุกคนเขียนแผนการพัฒนาตนเอง ( ID PLAN ) ตามรายวิชาท่ีสอน 
หรือตามหลักสูตรท่ีตองการเขารับการพัฒนา 

 
 

 
 

กราฟแสดงผลสำรวจความพึงพอใจ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

(ตั้งแตระดับดีข้ึนไป รอยละ ๘๒) 
 
 
 
 



๖๕ 
 

  

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู  
ระดับคุณภาพ :  ดี 
 
 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 

ประชุมคณะกรรมการและบุคลากรท่ีเก่ียวของและมีสวนรับผิดชอบ โดยแบงหนาท่ีสูการปฏิบัติ 
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และนำขอมูลจากการดำเนินการ สถิติการรับ
การบริการ การประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะ นำมาวิเคราะหจุดเดนจุดดอยเพ่ือกำหนดแนวทางใน
การดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ตอเติมงานอาคารสถานท่ี รวมท้ังจัดโครงการกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัย 
รวมถึงความปลอดภัยของผูเรียน การดูแลชวยเหลือนักเรียน เชิงสรางสรรค ปลอดอบายมุข สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนในดานดนตรี และกีฬา การเรียนรูการสรางรายไดระหวางเรียน เพ่ือตอยอดนำไปสราง
รายไดใหครอบครัว ดูแลตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังการจัดทำมีการติดตาม
ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพกำกับติดตามดูแล
ประเมินผล เม่ือสิ้นสุดการดำเนินงานทุกกิจกรรม ผลสรุปการดำเนินงานจะนำมาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางใน
การปรับแผนงานและพัฒนางานอาคารสถานท่ี ใหมีอาคารเรือน อาคารประกอบ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีความม่ันคงแข็งแรง และปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 
๒.โครงการท่ีสนับสนุน/เกี่ยวของ 

โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการหอพักนาอยู โครงการสงเสริม
เอกลักษณ สะอาด เขียวสด งดงาม ปลอดภัย โครงการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหยั่งยืน
โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร โครงการหองสมุดเพ่ือสรางนิสัยรักการอาน โครงการหอพักนาอยู บานพัก
ครูนามอง โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการยุวเกษตรกร โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ประชามงคล โครงการดนตรีสรางสรรค สรางชื่อประชามงคล โครงการสรางรายไดใหกับผูเรียน กิจกรรมการ
แขงขันฟุตบอล และฟุตซอล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอล กิจกรรมหองเรียนสวนพฤกษศาสตร กิจกรรม
รณรงคตอตานยาเสพติด กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ และอบายมุขในสถานศึกษา กิจกรรมสุมตรวจปสสาวะ
นักเรียนกลุมเสี่ยง กิจกรรมสรางรายไดใหกับผูเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกีฬาแฮนดบอล  

 
๓.ผลการดำเนินงาน 

๑. โรงเรียนมีความสะอาด นาอยู ปลอดภัย เพ่ิมบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน 
๒. สภาพแวดลอมและบรรยากาศในโรงเรียนรมรื่น แหลงเรียนรูในโรงเรียนไดรับการพัฒนา สงเสริม  

ตอการเรียนรูของผูเรียน 
๓. สภาพแวดลอมทางสังคมภายในโรงเรียน มีการสงเสริมการสรางรายไดใหกับนักเรียน ไดเรียนรูตาม

ความสนใจ สามารถตอยอดสูครัวเรือนของตนเอง  
๔. มีการสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเหมาะสมกับชวงวัย โดยพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬา และ

ดนตรี ตามความถนัด และสนใจของนักเรียน 
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๕. ชวยเหลือผูเรียนท่ีขาดความพรอมใหอยูรวมในสังคมอยางมีความสุขสุข และสรางสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนใหนาอยู นาเรียนรู ปลอดอบายมุขในสถานศึกษา  

 
๔.จุดเดน 

- เปนการบริการท่ีมีประสิทธิภาพสงเสริมใหการดำเนินงานดานตางๆของโรงเรียนเปนไปโดยสะดวก 
๕.จุดท่ีควรพัฒนา 

มุงเนนการจัดทำแผนการบริหาร การจัดการเก่ียวกับงานอาคารสถานท่ีอยางเปนระบบ พัฒนา
หองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ำ หองสวม แหลงเรียนรูในสถานศึกษาใหมีความสะอาด สวยงาม รมรื่น 
เทคโนโลยีทันสมัย และมุงเนนการประหยัดพลังงาน พัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษาใหพรอมบริการ เพ่ือให
เกิดผลดีแกผูเรียนและดูแลรักษาใหคงสภาพดีและพอเพียง และมีการจัดสรรเงินงบประมานอยางพอเพียง 
 
๖.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

จัดดำเนินการใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในภายนอกหองเรียน ดังนี้ 
๑.ปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่น สวยงาม ปลูกไมดอก ไมประดับ บริเวณสวนหยอมและไมกระถาง 

บริเวณบนอาคารเรียน 
๒.จัดทำปายชื่อตนไมเพ่ือเพ่ิมความรูใหแกนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
๓.ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม เชน ปลูกตนไมประดับภายในโรงเรียนทดแทนของเดิมเพ่ือใหสะอาด

สวยงาม  
๔.จัดทำปายความรูบริเวณโดยรอบโรงเรียน 

 

กราฟแสดงผลสำรวจความพึงพอใจ 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

(ตั้งแตระดับดีข้ึนไป รอยละ ๗๘) 
 

 



๖๗ 
 

  

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

๒.๖ การจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู  

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ โรงเรียนกำหนดกลยุทธท่ีมีระบบการวัด การวิเคราะห การจัดการ
ความรูขอมูลสารสนเทศ จากสารสนเทศของกลุมบริหารงาน สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู ขอมูลผลการ
ดำเนินงานจากโครงการ/กิจกรรม และผลการใชงบประมาณ ขอมูลความตองการของผูปกครองและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีการวิเคราะหขอมูลรวมกันใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัย และเชื่อถือไดเพ่ือตรงตามความ
ตองการ ขอมูลมีความถูกตองและแมนยำพรอมท้ังผลักดันใหการปฏิบัติงานสำเร็จ ไดอยางแทจริง โดยโรงเรียน
ไดกำหนดผูรับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการกำหนด
หมวดหมูขอมูลใหถูกตอง ครอบคลุม และพรอมใชงาน จัดหาฮารดแวรท่ีมีประสิทธิภาพใชงานงาย สะดวก 
ถูกตอง ปลอดภัย มีการกำหนดรหัสของผูใชงานระบบ ซ่ึงมีข้ันตอนในการจัดระบบสารสนเทศ 5 ข้ันตอน คือ 
1. การรวบรวมขอมูล 2. การตรวจสอบขอมูล 3. การประมวลผลขอมูล 4. การนำเสนอขอมูลและสารสนเทศ 
5. การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ กลุมงานท้ัง 6 กลุมงาน คือ กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงาน
งบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงานท่ัวไป กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน กลุมบริหารงาน
แผนงานและประกันคุณภาพ และ 8 กลุมสาระการเรียนรู 1 แผนกพาฯชยกรรม มีการกำหนดผูรับผิดชอบ
จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุมภารกิจ มีการจัดทำและใหบริการขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบ
แกผูตองการใชทุกฝาย บุคลากรทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วเปนปจจุบัน นำขอมูลสารสนเทศ
ท่ีสำคัญยอนหลัง 3 ป ใชเปนขอมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางาน 
 
๒.โครงการท่ีสนับสนุน/เกี่ยวของ 

โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีกิจกรรมจัดซ้ือคอมพิวเตอร โครงการสารสนเทศโรงเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โครงการพัฒนาผูเรียนนอกหลักสูตร โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความสามารถพิเศษ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือรองรับการสอบระดับชาติ 
 
๓.ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนมีการวิเคราะหขอมูลรวมกันไดขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัย และเชื่อถือไดตรงตามความตองการ 
ขอมูลมีความถูกตองและแมนยำ โรงเรียนมีผูรับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหาร
จัดการของโรงเรียน กำหนดหมวดหมูขอมูลมีความถูกตอง ครอบคลุม และพรอมใชงาน มีฮารดแวรท่ีมี
ประสิทธิภาพใชงานงาย สะดวก ถูกตอง ปลอดภัย การจัดการขอมูลสารสนเทศ ไดนำเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดเก็บขอมูล และประมวลผลขอมูลใหเกิดผลลัพธเปนสารสนเทศ นำไปใชประกอบการตัดสินใจของฝาย
บริหาร เชน การจัดทำแผนงบประมาณประจำป นำสารสนเทศมาใชรวมการตัดสินใจการจัดสรรงบประมาณ
ใหไดประสิทธิภาพคุมคากับงบประมาณท่ีไดจัดสรรในแตละงาน/โครงการ เปนตน มีการจัดทำและใหบริการ



๖๘ 
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กาํลงัพฒันา ปานกลาง ดี ดีเลศิ ยอดเยี่ยม

กราฟแสดงผลความพงึพอใจ

คณะกรรมการฯ ฝ่ายบริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง

ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบแกผูตองการใชทุกฝาย บุคลากรทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วเปน
ปจจุบัน นำขอมูลสารสนเทศท่ีสำคัญยอนหลัง 3 ป ใชเปนขอมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางานมีผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยูใน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
๔.จุดเดน 

โรงเรียนมีระบบอินเทอรเน็ตท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีในโรงเรียน มีเว็บไซต/เฟสบุค สำหรับเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน มีการจัดการขอมูลสารสนเทศโดยนำ
เทคโนโลยีมาใชในการจัดเก็บขอมูล และประมวลผลขอมูลใหเกิดผลลัพธเปนสารสนเทศ นำไปใชประกอบการ
ตัดสินใจของฝายบริหาร 

 
๕.จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมีการใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายครบทุกมิติ เพ่ือใหไดมาซ่ึงสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ผูบริหารและบุคลากรสามารถนำสารสนเทศนั้น มาใชในการจัดทำแผนงบประมาณ และกําหนดแผนการ
ดําเนินงานของฝายงานตางๆไดอีกดวย   
  
 

 

กราฟแสดงผลสำรวจความพึงพอใจ 
๒.๖ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 

(ตั้งแตระดับดีข้ึนไป รอยละ ๗๗) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

  

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
คาเปาหมาย 
ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

ผลการ
ประเมิน/ 

ระดับปริมาณ 

ผลการ
ประเมิน/ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับด ี
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได รอยละ ๗๑ รอยละ ๗๔ ระดับด ี
๓.๒ ใชสื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๖ ระดับด ี
๓.๓ มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๗ ระดับด ี
๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผูเรียนอยางเปนระบบ  และนำผลมาพฒันาผูเรียน รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๖ ระดับด ี
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการ

เรียนรู 
รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๗ 

ระดับด ี

 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตได 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 

ครูโรงเรียนประชามงคลมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดำเนินงานภายใต
นโยบายและจุดเนนท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดใหไว อันไดแก 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย พัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล มีการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการจัดเรียนการสอน และนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑๐ ลงสูการปฏิบัติ มีการบูรณาการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนสุจริต หลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา เปดแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน ไดแก แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน แผนการเรียนศิลป-ดนตรี แผนการเรียนศิลป-
กีฬา และแผนการเรียนท่ัวไป ปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สัดสวน
คะแนนแตละหนวยการเรียนรู กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค แนวทางการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียนท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุน/สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง (active learning) จัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนทักษะจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือเปนพลเมืองท่ีดีและพลเมืองดิจิทัล เชน ทักษะการคิดคำนวณ ทักษะ
การคิดวิเคราะห สังเคราะห ความรูเทาทันเทคโนโลยี จัดการเรียนรูผานกระบวนการโครงงาน จัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการโคดดิ้งหรือวิทยาการคำนวณ (Coding) กิจกรรมการทดลอง จัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง Independent Study (IS) การเรียนรูจากสถานท่ีจริง กิจกรรมทัศนศึกษา 
นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร อาทิเชน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะ
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แนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมรักษาดินแดน เพ่ือปลูกฝงความมีระเบียบวินัยของผูเรียน กิจกรรมจิต
อาสา เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียน ตลอดจนครูมีการมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบใหผูเรียนจัดปาย
นิเทศ และจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนตามสถานท่ีตาง ๆ ท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน จัดผูเรียน
ใหมีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพ่ือมุงสรางนิสัยรักความสะอาด ตามนโยบายโรงเรียน
ปลอดขยะ (zero waste school) สงเสริมนิสัยรักการอานโดยจัดกิจกรรมสัปดาหหองสมุดรักการอาน 
สงเสริมใหครูใชสื่อ/นวัตกรรม และเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู ครูทำวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ ซ่ึงไดรับคำแนะนำ/ปรึกษาจากผูบริหารสถานศึกษา
และผูเชี่ยวชาญ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในกลุมสาระการเรียนรู ในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียน
ในรูปแบบ PLC มีการนิเทศการสอนภายในโดยผูบริหารสถานศึกษาและ/หรือผูไดรับมอบหมาย อันไดแก กลุม
บริหารงานวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูท่ีมีความเชี่ยวชาญการสอน ตลอดจนไดรับการกำกับ 
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรูจากตนสังกัดและผูมีสวนเก่ียวของ อาทิเชน ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูปกครองผูเรียน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนตน 

 
๒.ผลการดำเนินงาน 
 ครูโรงเรียนประชามงคล มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู โดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวย
ตนเอง มีการตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบมีข้ันตอน โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนการสอน ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมา
พัฒนาผูเรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข มี
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูและ
ผูเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 
๓.จุดเดน 
 ครูโรงเรียนประชามงคลมีความตั้งใจ มุงม่ัน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อุทิศเวลา โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริงผานกระบวนการ เทคนิค รูปแบบ วิธีการ
ท่ีเหมาะสม มีการวัดและประเมินผลผูเรียนหลากหลายตามสภาพจริง มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพและ
ไดรับการประเมินผลอยางตอเนื่อง มีการใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูและจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ผูเรียนสามารถนอม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี ๑๐ มาปฏิบัติไดเปนอยางดี ครูทุกคนไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนพรอมท้ังไดรับ
คำแนะนำจากผูบริหารสถานศึกษาและผูเชี่ยวชาญ 
 
๔.จุดควรพัฒนา 
  ๔.๑ ควรสงเสริมใหครูไดเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับเทคนิควิธี เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให
กาวทันเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

๔.๒ ควรเชิญวิทยากรทองถ่ิน ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมากข้ึน ใหผูเรียนไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน  
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๕.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 โรงเรียนประชามงคลจำเปนตองจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได   
 
๖.ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๖.๑ ส่ือ/นวัตกรรมท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ครูโรงเรียนประชามงคลมีการใช สรางสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได เชน ใบงาน ใบความรู เอกสารประกอบการเรียน แบบ
ฝก ชุดกิจกรรม สื่อมัลติมีเดีย แบบจำลอง เปนตน 

ผลการดำเนินงาน 
ครูโรงเรียนประชามงคลรอยละ ๙๐ ใชและสรางสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
 

จุดเดน 
ครูโรงเรียนประชามงคลใชและสรางสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรสงเสริมใหครูมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพ่ือใหครูไดพัฒนาสื่อ/

นวัตกรรมใหมีความหลากหลายและใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ระหวางครูในโรงเรียนและตางโรงเรียนเพ่ือให

ครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม 
 

๖.๒ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ โครงการท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรูผานกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
   ๖.๒.๑ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ 
    ๖.๒.๑.๑ หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

๖.๒.๑.๒ สรุปผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
    ๖.๒.๑.๓ ผลงานผูเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู 
    ๖.๒.๑.๔ สรุปผลการแขงขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมผูเรียน 

ครั้งท่ี ๖๙ 
๖.๒.๑.๕ คำสั่งปฏิบัติงานสอนภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒ 

    ๖.๒.๑.๖ ตารางสอนภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒ 
    ๖.๒.๑.๗ โครงงานผูเรียน (กลุมสาระ/ศิลปหัตถกรรม/IS) 
    ๖.๒.๑.๘ รูปถายกิจกรรมแขงวิชาการภายในและนอกสถานศึกษา  
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๖.๒.๑.๙ รูปถายการเขารวมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  
๖.๒.๑.๑๐ รูปถายการติว สอนเสริมผูเรียนเตรียมความพรอมทดสอบ 

โอ-เน็ต 
๖.๒.๑.๑๑ รายงานและรูปถายการเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร บูรณาการสะเต็มศึกษา 
๖.๒.๑.๑๒ รูปถายการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา/open house/ยุว

เกษตรกร 
๖.๒.๑.๑๓ รูปถายการเขารวมกิจกรรมอบรมอาชีพทุนปจจัยพ้ืนฐานยากจน

พิเศษ 
๖.๒.๑.๑๔ สรปุรายงานกิจกรรมชุมนมุ พรอมรูปถายประกอบ 

    ๖.๒.๑.๑๕ รูปถายการจัดการเรียนการสอน 
๖.๒.๑.๑๖ สรุปรายงานการนเิทศการสอน พรอมรูปถายประกอบ 

    ๖.๒.๑.๑๗ สรุปรายงานการประชุมวิชาการ พรอมรูปถายประกอบ 
 

๖.๒.๒ โครงการท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตได 
   ประกอบไปดวยรายงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ โครงการโรงเรยีนสขีาว 
๖.๒.๒.๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
๖.๒.๒.๓ โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
๖.๒.๒.๔ โครงการพัฒนาผูเรียนนอกหลักสูตร 
๖.๒.๒.๕ โครงการสงเสริมเอกลักษณ สะอาด เขียวสด งดงาม ปลอดภัย 
๖.๒.๒.๖ โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหยั่งยืน 
๖.๒.๒.๗ โครงการหองสมุดเพ่ือสรางนิสัยรักการอาน 
๖.๒.๒.๘ โครงการประชาสมัพันธโรงเรียน 
๖.๒.๒.๙ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๖.๒.๒.๑๐ โครงการหองเรียนพิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 
๖.๒.๒.๑๑ โครงการโรงเรยีนเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๒.๒.๑๒ โครงการยุวเกษตรกร 
๖.๒.๒.๑๓ โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๖.๒.๒.๑๔ โครงการชุมนุมนักเรียน 
๖.๒.๒.๑๕ โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา 
๖.๒.๒.๑๖ โครงการทัศนศึกษา 
๖.๒.๒.๑๗ โครงการลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา 
๖.๒.๒.๑๘ โครงการสงเสริมความรูดานวิทยาการแกชุมชน 
๖.๒.๒.๑๙ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความสามารถพิเศษ 
๖.๒.๒.๒๐ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือรองรับการ

ทดสอบระดับชาติ 
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๖.๒.๒.๒๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯภาษาไทย 
๖.๒.๒.๒๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ

คณิตศาสตร 
๖.๒.๒.๒๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ

วิทยาศาสตร 
๖.๒.๒.๒๔ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯสังคม

ศึกษา 
๖.๒.๒.๒๕ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯสุขศึกษา

และพลศึกษา 
๖.๒.๒.๒๖ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯศิลปะ 
๖.๒.๒.๒๗ โครงการดนตรีสรางสรรค สรางชื่อประชามงคล 
๖.๒.๒.๒๘ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
๖.๒.๒.๒๙ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๖.๒.๒.๓๐ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนกพาณิชยกรรม 
๖.๒.๒.๓๑ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
๖.๒.๒.๓๒ โครงพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
๖.๒.๒.๓๓ โครงการสรางรายไดใหกับผูเรียน 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ 

ตอการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ : ด ี
 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 

ครูโรงเรียนประชามงคลมีการประชุมวางแผน จัดทำ และวิเคราะหโครงสรางรายวิชาของกลุมสาระ
การเรียนรู หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู (เทคโนโลยี) เพ่ือไปสูกระบวนการสรางหนวยการเรียนรู แผนการ
จัดการเรียนรู ท่ีกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน/ผลงาน/กิจกรรมของผูเรียนท่ีสะทอนถึงการใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู รวมท้ังนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู เชน เชิญ
วิทยากรมาใหความรูแกผูเรียนอยางเหมาะสม ซ่ึงสงผลใหผูเรียนเรียนรูโดยแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ี
หลากหลาย รวมท้ังใหผูเรียนเลือกกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความถนัด ความสนใจของตนเอง เชน ชุมนุม
คอมพิวเตอร ชุมนุมวงโยธวาทิต ชุมนุมโสตทัศนศึกษา (ประชาสัมพันธ) เปนตน ชวยสงเสริมการใชสื่อและ
เทคโนโลยีและกระตุนใหเกิดการเรียนรูใหมๆ อยูเสมอ 

 
๒.ผลการดำเนินงาน 

มีสื่อและเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยใชอุปกรณคอมพิวเตอร ในการสืบคนหา 
ขอมูลสารสนเทศรูปแบบตางๆ ทางอินเตอรเน็ต ท่ีเอ้ือตอประโยชนในการเรียนรูของผู เรียน รวมถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใชสื่อหลากหลาย เชน หุนจำลอง 
หุนยนต แบบจำลอง ,ของจริง สถานการณ ใบงาน ใบความรู เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูท่ี
หลากหลาย สงผลใหเรียนรูไดรวดเร็ว ท้ังยังจดจำ เขาใจ นำไปประยุกตใชในชีวิตได  
 
๓.จุดเดน 

๓.๑ มีอุปกรณท่ีทันสมัย ชวยสงเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูของผูเรียนท่ีหลากหลาย 
๓.๒ ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชสื่ออยางหลากหลาย 
 

๔.จุดควรพัฒนา 
ครูควรพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน เทคนิควิธีการ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใหเหมาะสมกับวัย สถานการณ ความรูเดิมและความสนใจของผูเรียนใหมากข้ึน 
 
๕.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 ๕.๑ พัฒนา ปรับปรุงแหลงเรียนรูท่ีชวยสงเสริมการใชเทคโนโลยี ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 ๕.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรูให
เหมาะสมกับวัย สถานการณ ความรูเดิมและความสนใจของผูเรียนใหมากข้ึน 
 
 
 
 



๗๕ 
 

  

๖.ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๖.๑ ส่ือ/นวัตกรรมท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ครูโรงเรียนประชามงคลใชสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง โดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูท่ีมีในทองถ่ิน เชน 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง หองสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน เปนตน 

 
ผลการดำเนินงาน 
ครูโรงเรียนประชามงคลมีการใชสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายจัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูท่ีมีใน
ทองถ่ินและสถานท่ีใกลเคียง เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง หองสวน
พฤกษศาสตรในโรงเรียน รวมท้ังแหลงเรียนรูทองถ่ินและภูมิปญญาชาวบาน เปนตน ทำใหการจัดการเรียนรู
นาสนใจ สงผลใหผูเรียนเรียนรูไดดีข้ึน 

 
จุดเดน 

      - สื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใชสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

    - มีผลงานรางวัลจากการขยายผลสะทอนผลการดำเนินงานไดเปนท่ีประจักษ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
       ควรมีวิธีการในการรองรับผลท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวย
กิจกรรมท่ีหลากหลาย อาจไมจำเปนตองอยูในรูปแบบของการแขงขันทักษะทางวิชาการ แตอาจจะอยูใน
รูปแบบของการนำเสนอผลงาน โดยมีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง 
 

 แผนเพ่ือพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 จัดกิจกรรมการแสดงผลงานผูเรียนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสะทอนผลการ
จัดการเรียนรู 
 

๖.๒ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ โครงการท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
   ๖.๒.๑ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ 
    ๖.๒.๑.๑ สรุปผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 

๖.๒.๑.๒ รายงานโครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษา พรอมรูปถายประกอบ 
    ๖.๒.๑.๓ ผลงานผูเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู  
    ๖.๒.๑.๔ สรุปผลการใชสื่อกลุมสาระการเรียนรู/หองปฏิบัติการกลุมสาระ
การเรียนรูและรูปถายประกอบ 

๖.๒.๑.๕ ทะเบียนสื่อกลุมสาระการเรียนรู 
    ๖.๒.๑.๖ สรุปสถิติการศึกษาเรียนรูหองสมุด 
    ๖.๒.๑.๗ โครงงานผูเรียน (กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปหัตถกรรม/IS) 
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    ๖.๒.๑.๘ สรุปผลงานผูเรียนท่ีไดจากการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู  
๖.๒.๑.๙ รายงานกิจกรรมหองเรียนกลางแจง พรอมรูปถายประกอบ  
๖.๒.๑.๑๐ รายงานกิจกรรมติวโอเน็ต พรอมรูปถายประกอบ 
๖.๒.๑.๑๑ รายงานและรูปถายการเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร บูรณาการสะเต็มศึกษา 
๖.๒.๑.๑๒ รายงานกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร พรอมรูปถายประกอบ 
๖.๒.๑.๑๓ รูปถายการเขารวมกิจกรรมอบรมอาชีพทุนปจจัยพ้ืนฐานยากจน

พิเศษ 
๖.๒.๑.๑๔ สรุปรายงานกิจกรรมชุมนมุ พรอมรูปถายประกอบ 

    ๖.๒.๑.๑๕ รูปถายประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
๖.๒.๑.๑๖ รูปถายการใชสื่อกลุมสาระการเรียนรูและหองปฏิบัติการกลุม

สาระการเรยีนรู 
      

๖.๒.๒ โครงการท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 ประกอบไปดวยรายงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ โครงการโรงเรยีนสขีาว 
๖.๒.๒.๒ โครงการปฏิบัติการฝกซอมการเผชิญภัยพิบัติ  
๖.๒.๒.๓ โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
๖.๒.๒.๔ โครงการพัฒนาผูเรียนนอกหลักสูตร 
๖.๒.๒.๕ โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
๖.๒.๒.๖ โครงการหองสมุดเพ่ือสรางนิสัยรักการอาน 
๖.๒.๒.๗ โครงการประชาสมัพันธโรงเรียน 
๖.๒.๒.๘ โครงการหองเรียนพิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 
๖.๒.๒.๙ โครงการโรงเรยีนเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๒.๒.๑๐ โครงการยุวเกษตรกร 
๖.๒.๒.๑๑ โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๖.๒.๒.๑๒ โครงการชุมนุมผูเรียน 
๖.๒.๒.๑๓ โครงการทัศนศึกษา 
๖.๒.๒.๑๔ โครงการลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา 
๖.๒.๒.๑๕ โครงการสงเสริมความรูดานวิทยาการแกชุมชน 
๖.๒.๒.๑๖ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความสามารถพิเศษ 
๖.๒.๒.๑๗ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ 
๖.๒.๒.๑๘ โครงการดนตรีสรางสรรค สรางชื่อประชามงคล 
๖.๒.๒.๑๙ โครงการสรางรายไดใหกับผูเรียน 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 
 ครูโรงเรียนประชามงคล มีการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู 
ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ทุกเชา-เยน็หนาโรงเรียนครู
จะคอยตอนรับและสงผูเรียนกลับบาน ผูเรียนกลาวทักทายครู เพ่ือนๆ ดวยรอยยิ้มท่ีสดใส ครูทักทายผูเรียน
ดวยความมีเมตตา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาครูและเด็กมีความผูกพันกัน ทุกครั้งท่ีครูเขาสอนมีการกลาวทักทายผูเรียน 
ดวยความมีไมตรีจิต ยิ้มแยมแจมใส ผูเรียนกลาวทักทายโตตอบครู และเพ่ือนๆ ในชั้นอยางเปนกันเอง ระหวาง
สอนครูตั้งคำถาม เกม กิจกรรมผอนคลายระหวางเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดสนุกกับการเรียน และสงผลใหเขาใจ
บทเรียนไดดีข้ึน อีกท้ังผูเรียนรูสึกผอนคลายไมเครียดกับการเรียนมากนัก 
 ครูท่ีปรึกษาและผูเรียน มีกิจกรรมปฏิสัมพันธรวมกัน เพ่ือใหผูเรียนรูสึกผูกพันกับครู เพ่ือนและ
สถาบัน เชน กิจกรรมคูบัดด้ีในหองเรียน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักดูแล ชวยเหลือ เอ้ือเฟอกัน กิจกรรมบัดดี้พ่ี
รหัส เพ่ือสงเสริมใหรุนพ่ีท่ีเรียนในแผนการเรียนเดียวกันไดมีโอกาสรูจักนอง และนองสามารถขอคำแนะนำ 
ปรึกษา ในเรื่องการเรียนจากพ่ีได อีกท้ังยังสงเสริมใหเกิดความรัก สามัคคีในคณะ กิจกรรมวันคริสตมาสสง
ทายปเกาตอนรับปใหม หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแลว ครูและผูเรียนทุกหองเรียนจะรับประทาน
อาหารรวมกันรวมท้ังมีกิจกรรมยอย คือ การจับสลากแลกของขวัญ โดยครูและเด็กนำของขวัญมาเขียน
หมายเลขคละกันแลวจับสลากแลกของขวัญกัน ครูมอบของขวัญใหเด็ก เด็กมอบใหครู เพ่ือนมอบใหเพ่ือน เปน
ตน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหครูรักเด็ก เด็กรักครู เด็กรักเด็ก อยางแทจริง 
 นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมวันคลายวันเกิดผูเรียน เพ่ือนและครูท่ีปรึกษา กิจกรรมสานสัมพันธพ่ีรักนอง
ปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหครู ผูเรียน รุนพ่ี รุนนอง ไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกันท้ังแรกเขา
และตอนสำเร็จการศึกษา 
 กิจกรรม PMK BOOM เปนกิจกรรมท่ีแสดงพลังความสามัคคี รักใครกลมเกลียวกันของพ่ีนองชาว
เขียว-เหลือง โดยหลังจากพิธีมอบประกาศนียบัตรเสร็จสิ้นแลว รุนพ่ีท่ีสำเร็จการศึกษา (ม.๓ ม.๖ และ ปวช.๓) 
จะเดินมารวมกันท่ีอาคารสปอรตโดม โดยยืนรวมกันท่ีกลางโดม จากนั้นนองๆ (ม.๑ ม.๒ ม.๔ ม. ๕ ปวช.๑ 
ปวช. ๒) ก็จะทยอยเดินแถวมาลอมวงรุนพ่ี ซอนกันหลายๆ วงจนครบทุกคน พิธีกร (ประธานนักเรียน) ก็จะสั่ง
ใหแสดงพลัง รองเพลงมารชโรงเรียน และ PMK BOOM ๓ รอบ หลังจากเสร็จแลวพ่ีๆ นอง ๆ ก็จะมอบของท่ี
ระลึกใหกันและกัน สุดทายครูก็จะรวมกันผูกขอมือใหลูกศิษยอันเปนท่ีรักและใหโอวาทตามสมควร  
 กิจกรรมเหลานี้ แสดงใหเห็นวาครูโรงเรียนประชามงคล มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดย
เนนการมีปฏิสัมพันธใหเด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข เกิดความรูรัก สามัคคี ทำใหเด็กเปนผูท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนท่ีนายกยองชื่นชมจาก
สาธารณะชน 
 
๒.ผลการดำเนินงาน 
 ครูโรงเรียนประชามงคลมีความต้ังใจ มุงม่ัน ในการบริหารจัดการชั้นเรียน เนนการมีปฏิสัมพันธเชิง
บวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก และเด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข เด็กเปนผู
ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รูจักกาลเทศะ มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำตัว      
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๓.จุดเดน 
      โรงเรียนประชามงคล มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มุงเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ระหวางเด็ก
และครู เด็กและเด็ก ในรูปแบบกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมคูบัดดี้ในหองเรียน 
กิจกรรมบัดด้ีพ่ีรหัส กิจกรรมวันคริสตมาสสงทายปเกาตอนรับปใหม การจับสลากแลกของขวัญ กิจกรรมวัน
คลายวันเกิดผูเรียน เพ่ือนและครูท่ีปรึกษา กิจกรรมสานสัมพันธพ่ีรักนองปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ กิจกรรม 
PMK BOOM 
 
๔.จุดท่ีควรพัฒนา 
 เพ่ิมงบประมาณสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางเด็กกับเด็ก และเด็กกับครู รวมถึง
ผูเก่ียวของในทุก ๆ ดาน 
 
๕.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

 
๖.ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๖.๑ ส่ือ/นวัตกรรมท่ีสนับสนุนตอการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ครูโรงเรียนประชามงคลมีการใชสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายจัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ซ่ึงสงผลตอการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เชน กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ หองปฏิบัติการตาง ๆ กิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมคูบัดดี้ในหองเรียน 
กิจกรรมบัดด้ีพ่ีรหัส กิจกรรมวันคริสตมาสสงทายปเกาตอนรับปใหม การจับสลากแลกของขวัญ กิจกรรมวัน
คลายวันเกิดผูเรียน เพ่ือนและครูท่ีปรึกษา กิจกรรมสานสัมพันธพ่ีรักนองปฐมนิเทศ:ปจฉิมนิเทศ กิจกรรม PMK 
BOOM   

 
ผลการดำเนินงาน 
ครูโรงเรียนประชามงคลใชสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง ซ่ึงสงผลตอการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู 
สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสำคัญ 
หองปฏิบัติการตาง ๆ กิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมคูบัดดี้ในหองเรียน กิจกรรมบัดดี้พ่ีรหัส กิจกรรมวัน
คริสตมาสสงทายปเกาตอนรับปใหม การจับสลากแลกของขวัญ กิจกรรมวันคลายวันเกิดผูเรียน เพ่ือนและครูท่ี
ปรึกษา กิจกรรมสานสัมพันธพ่ีรักนองปฐมนิเทศ:ปจฉิมนิเทศ กิจกรรม PMK BOOM  

 
จุดเดน 

      มีสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายสนับสนุนการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ซ่ึงสงผลตอการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ไดแก กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ หองปฏิบัติการตาง ๆ กิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมคูบัดดี้ในหองเรียน กิจกรรมบัดดี้พ่ีรหัส กิจกรรม
วันคริสตมาสสงทายปเกาตอนรับปใหม การจับสลากแลกของขวัญ กิจกรรมวันคลายวันเกิดผูเรียน เพ่ือนและ
ครูท่ีปรึกษา กิจกรรมสานสัมพันธพ่ีรักนองปฐมนิเทศ:ปจฉิมนิเทศ กิจกรรม PMK BOOM 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
       สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางเด็กกับเด็ก และเด็กกับครู 
รวมถึงผูเก่ียวของในทุกดานใหเหมาะสม 
 

    แผนเพ่ือพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
        จัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางเด็กกับเด็ก และเด็กกับครู รวมถึงผูเก่ียวของในทุกดาน
ใหเหมาะสม หลากหลายเหมาะสมกับวัย และประสบการณของเด็ก 
 

๖.๒ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ โครงการท่ีสนับสนุนตอการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 
   ๖.๒.๑ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ 

   ๖.๒.๑.๑ แบบบันทึกการนิเทศการอน        
๖.๒.๑.๒ รายงานโครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษา พรอมรูปถายประกอบ 
๖.๒.๑.๓ สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนของ

ครูผูสอน  
๖.๒.๑.๔ รูปถายกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการกลุม

สาระการเรยีนรู 
 

๖.๒.๑.๕ ผลการจัดกิจกรรมคูบัดดี้ในหองเรียน พรอมรูปถายประกอบ 
    ๖.๒.๑.๖ ผลการกิจกรรมบัดดี้พ่ีรหัส พรอมรูปถายประกอบ 
    ๖.๒.๑.๗ รายงานจัดกิจกรรมวันคริสตมาสสงทายปเกาตอนรับปใหม  

พรอมรูปถายประกอบ 
    ๖.๒.๑.๘ รูปถายกิจกรรมวันคลายวันเกิดผูเรียน เพ่ือนและครูท่ีปรึกษา 

๖.๒.๑.๙ รายงานกิจกรรมสานสัมพันธพ่ีนอง ปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ 
๖.๒.๑.๑๐ รูปถายกิจกรรม PMK BOOM 
๖.๒.๑.๑๑ รายงานกิจกรรมวันไหวครู พรอมรูปถายประกอบ 
๖.๒.๑.๑๒ เอกสารระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน (รายงานการเยี่ยมบาน

ผูเรียน) 
      

๖.๒.๒ โครงการท่ีสนับสนุนตอการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ประกอบไปดวยรายงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ โครงการโรงเรยีนสขีาว 
๖.๒.๒.๒ โครงการระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
๖.๒.๒.๓ โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
๖.๒.๒.๔ โครงการพัฒนาผูเรียนนอกหลักสูตร 
๖.๒.๒.๕ โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหยั่งยืน 
๖.๒.๒.๖ โครงการหองสมุดเพ่ือสรางนิสัยรักการอาน 
๖.๒.๒.๗ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
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๖.๒.๒.๘ โครงการหองเรียนพิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร 

๖.๒.๒.๙ โครงการโรงเรยีนเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๒.๒.๑๐ โครงการยุวเกษตรกร 
๖.๒.๒.๑๑ โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๖.๒.๒.๑๒ โครงการชุมนุมผูเรียน 
๖.๒.๒.๑๓ โครงการทัศนศึกษา 
๖.๒.๒.๑๔ โครงการลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา 
๖.๒.๒.๑๕ โครงการสงเสริมความรูดานวิทยาการแกชุมชน 
๖.๒.๒.๑๖ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความสามารถพิเศษ 
๖.๒.๒.๑๗ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 
๖.๒.๒.๑๘ โครงการดนตรีสรางสรรค สรางชื่อประชามงคล 
๖.๒.๒.๑๙ โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา 
๖.๒.๒.๒๐ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา 
๖.๒.๒.๒๑ โครงพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
๖.๒.๒.๒๒ โครงการสรางรายไดใหกับนักเรียน 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมา
พัฒนาผูเรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 

 ครูโรงเรียนประชามงคลมีการตรวจสอบและประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา
พัฒนาผูเรียน ครูมีการวางแผนการดำเนินงาน โดยการประชุม ปรึกษาหารือกัน (ประชุมวิชการ) เพ่ือรวมกัน
กำหนดแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผูเรียน เม่ือไดขอสรุปเปนแนวปฏิบัติเดียวกันแลว จึงจัดทำ
ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ เพ่ือใหครูใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกันท้ังระบบในการทำงาน ครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรูนำไปปฏิบัติการเรียนการสอน โดยแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการประชุม วางแผนสรางความเขาใจการ
ดำเนินงาน เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนตามวงจร PDCA จากนั้นครูออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู สรางแบบทดสอบ ท่ีสามารถตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน ครูมีความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตร การวัดผลประเมินผล มีระเบียบ
การวัดผลประเมินผล มีการกําหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลท้ังระหวางเรียน กลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน แบงสัดสวนคะแนนตามความเหมาะสมของธรรมชาติวิชาแตละสาระการเรียนรู  มีการวัดผล
ประเมินผลตามแผน/คูมือท่ีกําหนดไว ใชเครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผลท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายใน
การจัดการเรียนรูตามสภาพจริง เชน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบปรนัย 
การประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน รายงาน โครงงาน โดยกำหนดใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู  การบันทึกคะแนนครูบันทึกผลคะแนนผลการประเมิน ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระบบงาน
ทะเบียนและวัดผล (SGS) ซ่ึงผูเรียนและผูปกครองสามารถเขาดูผลสอบไดดวยตนเอง เม่ือผูเรียนทราบผลสอบ
ของตนเองแลว ครูจะใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู   

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ครูจัดทำแบบ
บันทึกคะแนนผลสอบและรายงานผลสอบในแบบ ปพ.๑ ปพ.๕ และ ปพ.๖ ซ่ึงอยูในระบบงานทะเบียนวัดผล 
SGS ครูจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล โครงการวันสําคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย โครงการพัฒนาผูเรียน โครงการสงเสริมสุขภาพ ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหา
และพัฒนาผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู ปการศึกษาละ ๒ เรื่อง ครูมีความมุงม่ัน ตั้งใจในการ
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูเนนทักษะกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ครูใหคำแนะนำ 
ปรึกษา เทคนิควิธีการเขาถึงแหลงเรียนรู ขอมูล ขาวสาร สารสนเทศท่ีดี เหมาะสมกับผูเรียน เชน หนังสือ 
เว็บไซต เพ่ือใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายนั้น สงผลใหผูเรียนสามารถแสวงหา
ความรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องจากสื่อ เทคโนโลยีตาง ๆ ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผลผูเรียนไดดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย เชน การถามตอบ ทำแบบฝกหัด แบบทดสอบ ตรวจใบงาน ชิ้นงาน ภาระงานท่ีครู
มอบหมาย รายงาน ปฏิบัติการ (ทดลอง) ทดสอบการอาน การเขียน นำเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน นำเสนอ
หนาชั้นเรียน สรางเปนวีดีทัศน PowerPoint เปนตน ซ่ึงเปนการประเมินผลผูเรียนท่ีหลากหลายและตาม
สภาพจริง   
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๒.ผลการดำเนินงาน 
ครูโรงเรียนประชามงคลมีการตรวจสอบและประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบ และนำผลมาพัฒนา

ผูเรียน โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานอยางเปนระบบชัดเจน มีปฏิทินการดำเนินงานชัดเจน มีการกำหนดสง
แผนการจัดการเรียนรู มีกระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู มีกำหนดการทดสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรยีน และประกาศผลการทดสอบใหผูเรียนทราบ   

ระหวางเรียนครูตรวจสอบและประเมินผลผูเรียนไดดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การถามตอบ ทำ
แบบฝกหัด แบบทดสอบ ตรวจใบงาน ชิ้นงาน ภาระงานท่ีครูมอบหมาย รายงาน ปฏิบัติการ (ทดลอง) ทดสอบ
การอาน การเขียน นำเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน นำเสนอหนาชั้นเรียน สรางเปนวีดีทัศน PowerPoint เปน
ตน ข้ึนอยูกับธรรมชาติวิชานั้น ซ่ึงเปนการประเมินผลผูเรียนท่ีหลากหลายและตามสภาพจริง 

 
๓.จุดเดน 

๓.๑ ครูมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
๓.๒ ครูตรวจสอบและประเมินผลผูเรียนไดดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การถามตอบ ทำแบบฝกหัด 

แบบทดสอบ ตรวจใบงาน ชิ้นงาน ภาระงานท่ีครูมอบหมาย รายงาน ปฏิบัติการ (ทดลอง) ทดสอบการอาน 
การเขียน นำเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน นำเสนอหนาชั้นเรียน สรางเปนวีดีทัศน PowerPoint เปนตน ข้ึนอยู
กับธรรมชาติวิชานั้น ซ่ึงเปนการประเมินผลผูเรียนท่ีหลากหลายและตามสภาพจริง  

๓.๓ ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู ปการศึกษา
ละ ๒ เรื่อง  
 
๔.จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรเชิญวิทยากรทองถ่ินท่ีมีความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการ
สอนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง และสามารถใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันทีเพ่ือใหผูเรียนไดนำ
ความรูกลับไปใชพัฒนาตนเองและสามารถประยุกตใชในชีวิตได และครูควรทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหา
และพัฒนาผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

 
๕.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

๕.๑ จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจน 
๕.๒ สงเสริมใหครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ เชน จัดอบรม/

ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน เปนตน 
๕.๓ ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุม

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 
๕.๔ ตรวจสอบและประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอน โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนำาผลมาพัฒนา
ผูเรียน 
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๖.ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๖.๑ ส่ือ/นวัตกรรมท่ีสนับสนุนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมา

พัฒนาผูเรียน 
ครูโรงเรียนประชามงคลมีการใช สรางสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายท่ีสนับสนุนการตรวจสอบและ

ประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน การถามตอบ แบบฝกหัด แบบทดสอบ ใบงาน 
ชิ้นงาน ภาระงานท่ีครูมอบหมาย รายงาน การปฏิบัติการ (ทดลอง) แบบทดสอบการอาน รายงานการเขียน 
นำเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน นำเสนอหนาชั้นเรียน วีดีทัศน PowerPoint เปนตน 

 
ผลการดำเนินงาน 

ครูโรงเรียนประชามงคลรอยละ ๘๐ ใชสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายสนับสนุนการตรวจสอบและ
ประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน และการจัดการเรียนรู 

 
จุดเดน 

ครูโรงเรียนประชามงคลใชงสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายท่ีสนับสนุนการตรวจสอบและประเมินผล
ผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน และการจัดการเรียนรู 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูโรงเรียนประชามงคลทุกคน ใชสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายสนับสนุนการตรวจสอบและประเมินผล
ผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน และการจัดการเรียนรู  

 
แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู เทคนิค วิธี กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

 
๖.๒ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ โครงการท่ีสนับสนุนการตรวจสอบและประเมินผูเรียน

อยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
   ๖.๒.๑ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ 
          ๖.๒.๑.๑ สรุปผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 

๖.๒.๑.๒ ผลงาน/ชิ้นงานผูเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู 
    ๖.๒.๑.๓ เครื่องมือวัดประเมินผลผูเรียน เชน ใบงาน แบบทดสอบ  
    ๖.๒.๑.๔ สรุปผลการแขงขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งท่ี ๖๙ 
๖.๒.๑.๕ แบบบันทึกการนิเทศการอน 

    ๖.๒.๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
    ๖.๒.๑.๗ โครงงานผูเรียน (กลุมสาระ/ศิลปหัตถกรรมนักเรียน/IS) 
    ๖.๒.๑.๘ รูปถายกิจกรรมแขงวิชาการภายในและนอกสถานศึกษา  

๖.๒.๑๙ รูปถายการเขารวมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  
๖.๒.๑.๑๐ รูปถายการติว สอนเสริมผูเรียนเตรียมความพรอมทดสอบ 

โอ-เน็ต 
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๖.๒.๑.๑๑ สรุปสมุดบันทึกเวลาเรียน 
๖.๒.๑.๑๒ รูปถายการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา/open house/ยุว

เกษตรกร 
๖.๒.๑.๑๓ รูปถายการเขารวมกิจกรรมอบรมอาชีพทุนปจจัยพ้ืนฐานยากจน

พิเศษ 
๖.๒.๑.๑๔ สรปุรายงานกิจกรรมชุมนมุ พรอมรูปถายประกอบ 

    ๖.๒.๑.๑๕ รูปถายการจัดการเรียนการสอน 
๖.๒.๑.๑๖ สรปุรายงานการนเิทศการสอน พรอมรูปถายประกอบ 

    ๖.๒.๑.๑๗ สรปุรายงานการประชุมวิชาการ พรอมรูปถายประกอบ 
๖.๒.๑.๑๘ คำสั่ง/รูปถายการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค 
๖.๒.๑.๑๙ รายงานผลการติดตาม 0 ร มส ของผูเรียน 
๖.๒.๑.๒๐ รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
๖.๒.๑.๒๑ รายงานผลการปฏบิัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล 

 
 ๖.๒.๒ โครงการท่ีสนับสนุนการตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนำ

ผลมาพัฒนาผูเรียน 
   ประกอบไปดวยรายงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ โครงการโรงเรยีนสขีาว 
๖.๒.๒.๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
๖.๒.๒.๓ โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
๖.๒.๒.๔ โครงการพัฒนาผูเรียนนอกหลักสูตร 
๖.๒.๒.๕ โครงการสงเสริมเอกลักษณ สะอาด เขียวสด งดงาม ปลอดภัย 
๖.๒.๒.๖ โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหยั่งยืน 
โครงการสานสัมพันธกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
๖.๒.๒.๗ โครงการหองสมุดเพ่ือสรางนิสัยรักการอาน 
๖.๒.๒.๘ โครงการประชาสมัพันธโรงเรียน 
๖.๒.๒.๙ โครงการนิเทศภายใน 
๖.๒.๒.๑๐ โครงการหองเรียนพิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 
๖.๒.๒.๑๑ โครงการโรงเรยีนเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๒.๒.๑๒ โครงการยุวเกษตรกร 
๖.๒.๒.๑๓ โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๖.๒.๒.๑๔ โครงการชุมนุมผูเรียน 
๖.๒.๒.๑๕ โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา 
๖.๒.๒.๑๖ โครงการทัศนศึกษา 
๖.๒.๒.๑๗ โครงการลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา 
๖.๒.๒.๑๘ โครงการสงเสริมความรูดานวิทยาการแกชุมชน 
๖.๒.๒.๑๙ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความสามารถพิเศษ 
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๖.๒.๒.๒๐ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือรองรับการ
ทดสอบระดับชาติ 

๖.๒.๒.๒๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯภาษาไทย 
๖.๒.๒.๒๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ

คณิตศาสตร 
๖.๒.๒.๒๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ

วิทยาศาสตร 
๖.๒.๒.๒๔ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯสังคม

ศึกษา 
๖.๒.๒.๒๕ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯสุขศึกษา

และพลศึกษา 
๖.๒.๒.๒๖ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯศิลปะ 
๖.๒.๒.๒๗ โครงการดนตรีสรางสรรค สรางชื่อประชามงคล 
๖.๒.๒.๒๘ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
๖.๒.๒.๒๙ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๖.๒.๒.๓๐ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนกพาณิชยกรรม 
๖.๒.๒.๓๑ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
๖.๒.๒.๓๒ โครงพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
๖.๒.๒.๓๓ โครงการสรางรายไดใหกับผูเรียน 
๖.๒.๒.๓๔ โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๖.๒.๒.๓๕ โครงการสงเสริมสุขภาพ 
๖.๒.๒.๓๖ โครงการหอพักนาอยู 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรงุการจัดการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
 
๑.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนประชามงคลไดรวมกันขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) โดยการเชิญวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญมาใหความรูแกครู ในรูปแบบ
ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หองประชุมจันทรมงคล เพ่ือเสริมสรางความรูเขาใจในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางเปนระบบใหแกครูและบุคลากรทุกคน และสามารถนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ผูบริหารและครูมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการประชุมโดยใชรูปแบบเทคนิค PLC ชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ในการใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยจัดทำตารางการประชุม PLC เปนกลุมสาระ ประชุมรายกลุมสาระการ
เรียนรู สัปดาหละ 2 ชัว่โมง โดยใชเวลาหลังเลิกเรียน ผูบริหารมีการนิเทศการประชุม PLC ดวยตนเอง ทุกกลุม
สาระการเรียนรูไดดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ผูบริหารโรงเรียนไดจัดกิจกรรม/โครงการ และ
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหครูและบุคลากรไดแสดง
ความสามารถอยางเต็มท่ีเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
โรงเรียนประชามงคลยังมีการจัดใหครูเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
เรียนรูกระบวนการ PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เพ่ือใหครู
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู นำความรูท่ีไดรับมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ครูมีการสรางสื่อ/
นวัตกรรมท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน ใบงาน ใบความรู แบบฝกทักษะ 
กิจกรรม เกม สื่อผสม เพลง บัตรคำ กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางรางกาย เปนตน โรงเรียนประชามงคล
มีการประชุมผูปกครองเครือขายอยางนอยปการศึกษาละ ๒ ครั้ง เพ่ือใหผูบริหาร ครู ผูเรียน ไดมีโอกาสในการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู เสนอแนะแนวทาง
การแกปญหา พัฒนา แจงผลการเรียนและพฤติกรรม พรอมท้ังใหขอมูลสะทอนกลับทันทีหลังจากทราบผล 

ครูผูสอนแตละรายวิชามีการวัดและประเมินผลผูเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางรายวิชา
และสมรรถนะสำคัญ โดยประเมินผูเรียนตามสภาพจริง มีการกำหนดข้ันตอนการวัดและประเมินผลอยางเปน
ระบบ มีเกณฑการใหคะแนนท่ีชัดเจน ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ผูเรียน และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู ผูเรียนและผูเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ครู
แจงผลการสอบ ผลการเรียนแกผูเรียนและผูปกครอง ผูเรียนนำผลไปพัฒนาตนเองได 

โรงเรียนประชามงคลกำหนดใหครูไดรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกคนอยาง
นอยเทอมละ ๒ ครั้ง จากผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหครูในกลุม
สาระการเรียนรู ไดแจงปญหาทางดานการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือใหกลุมสาระการเรียนรู นำเสนอหรือ
สรุปผลของการจัดการเรียนการสอน โดยผูบริหารและครู ประชุม วางแผน จัดตารางนิเทศเปนรายกลุมสาระ
การเรียนรู แลวทำเปนปฏิทินการนิเทศแจงครูทุกคนทราบ กลุมบริหารงานวิชาการมีกิจกรรมการนิเทศการ
สอน โรงเรียนมีโครงการนิเทศภายใน ซ่ึงท้ังสองกิจกรรม/โครงการ เปนการสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และชวยสงเสริม พัฒนาหรือแกปญหาทางดานการเรียนของ
ผูเรียน รวมถึงผูเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ การดำเนินการของกลุมสาระการเรียนรูท่ีจะชวยสงเสริม 
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พัฒนาหรือแกปญหาทางดานการเรียนของผูเรียน หรือผูเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ เชน คายหมอภาษา
พัฒนาการอานเขียน คณิตคิดเลขเปน คณิตศาสตรสรางสรรค คายคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรบูรณาการ STEM 
เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรม Christmas week กิจกรรมสอบธรรมศึกษา เปนตน 
หลังจากครูจัดการเรียนการการสอนเสร็จในแตละครั้ง ผูบริหาร ครูและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู   

 
๒.ผลการดำเนินงาน 

ครูโรงเรียนประชามงคลไดรวมกันขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) ในรูปแบบของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสรางความรู
เขาใจใหแกครูและบุคลากรทุกคน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบและสามารถนำผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรูมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูไดเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการเรียนรู กระบวนการ PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
เพ่ือใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู นำความรูท่ีไดรับมาพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน ครูมีการสราง
สื่อ/นวัตกรรมท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน ใบงาน ใบความรู แบบฝกทักษะ 
กิจกรรม เกม สื่อผสม เพลง บัตรคำ กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางรางกาย เปนตน 

ครูโรงเรียนประชามงคลไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับกับผูปกครอง
และผูเรียน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู เสนอแนะแนวทางการแกปญหา พัฒนา แจงผลการเรียน
และพฤติกรรม ผานการประชุมผูปกครองนักเรียนและผูปกครองเครือขายอยางนอยปการศึกษาละ ๒ ครั้ง  

ครูโรงเรียนประชามงคลไดรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกคนอยางนอยเทอม
ละ ๒ ครั้ง จากผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหครูในกลุมสาระการ
เรียนรู ไดแจงปญหาทางดานการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือใหกลุมสาระการเรียนรู นำเสนอหรือสรปุผลของ
การจัดการเรียนการสอน สงผลใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และมีกิจกรรมท่ีชวย
สงเสริม พัฒนาหรือแกปญหาทางดานการเรียนของผูเรียน หรือผูเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ เชน คาย
หมอภาษาพัฒนาการอานเขียน คณิตคิดเลขเปน คณิตศาสตรสรางสรรค คายคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรบูรณา
การ STEM เชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรม Christmas week กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
เปนตน 

ครูผูสอนวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง มีข้ันตอนการวัดและประเมินผลเปนระบบ มีเกณฑ
การใหคะแนนท่ีชัดเจน ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน และสอดคลองกับ
แผนการจัดการเรียนรู ผูเรียนและผูเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ครูแจงผลการสอบ ผลการ
เรียนแกผูเรียนและผูปกครอง ผูเรียนนำผลไปพัฒนาตนเองได  

ครูโรงเรียนประชามงคลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูของตนเองและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูจำนวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ดวยเทคนิคการประชุม PLC 
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  

   
๓.จุดเดน 

๓.๑ ครูโรงเรียนประชามงคลมีความตั้งใจ มุงม่ัน เขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานท่ี
เก่ียวของกับชุมชนแหงการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
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๓.๒  ครูโรงเรียนประชามงคลได รวมกันขับ เคลื่อน  PLC ชุมชนแห งการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) เพ่ือเสริมสรางความรูเขาใจใหแกครูและบุคลากรทุกคน ในการ
แลกเปลีย่นเรียนรูอยางเปนระบบและสามารถนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาปรบัปรุงการจัดการเรียนรู 

๓.๓ ครูโรงเรียนประชามงคลไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับกับผูปกครองและผูเรียน 
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู เสนอแนะแนวทางการแกปญหา พัฒนา แจงผลการเรียนและพฤติกรรม 
ผานการประชุมผูปกครองนักเรียนและผูปกครองเครือขายอยางนอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง  

๓.๔ ครูผูสอนวัดและประเมินผลผูเรียน ตามสภาพจริง มีข้ันตอนการวัดและประเมินผลเปนระบบ มี
เกณฑการใหคะแนนท่ีชัดเจน ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน และสอดคลองกับ
แผนการจัดการเรียนรู ผูเรียนและผูเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ครูแจงผลการสอบ ผลการ
เรียนแกผูเรียนและผูปกครอง ผูเรียนนำผลไปพัฒนาตนเองได 

๓.๕ ครูโรงเรียนประชามงคลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูของตนเองและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูจำนวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ดวยเทคนิคการประชุม PLC 
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

 
๔.จุดท่ีควรพัฒนา 

๔.๑ ควรสงเสริมใหครูไดรวมกันขับเคลื่อน PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community) เพ่ือเสริมสรางความรูเขาใจใหแกครูและบุคลากรทุกคนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางเปนระบบและสามารถนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาปรับปรุงการจดัการเรียนรูอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง  

๔.๒ โรงเรียนสนับสนุนครูเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรู 
กระบวนการ PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) อยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 

๔.๓ สนับสนุนใหคุณครูมีแผนจัดการเรียนรูบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูและหรือขามกลุมสาระ
การเรียนรู ท่ีชวยพัฒนาหรือแกปญหาดานการเรียนของผูเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑรอยละ ๑๐๐ 

 
๕.แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

๕.๑ สงเสริมใหครูไดรวมกันขับเคลื่อน PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community) เพ่ือเสริมสรางความรูเขาใจใหแกครูและบุคลากรทุกคน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางเปนระบบและสามารถนำผลการแลกเปลีย่นเรียนรูมาปรบัปรุงการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

๕.๒ มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 
๖. ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๖.๑ ส่ือ/นวัตกรรมท่ีสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ครูโรงเรียนประชามงคลมีการใช สรางสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู เชน แบบทดสอบ ใบงาน ใบความรู 
แบบฝกทักษะ กิจกรรม เกม สื่อผสม เพลง บัตรคำ กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางรางกาย เปนตน 
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ผลการดำเนินงาน 
ครูโรงเรียนประชามงคลรอยละ ๘๐ ใช สรางสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายสนับสนุนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

จุดเดน 
ครูโรงเรียนประชามงคลใช สรางสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให

ขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรสงเสริมใหครูมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพ่ือใหครูไดพัฒนาสื่อ/

นวัตกรรมใหมีความหลากและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 

แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ระหวางครูในโรงเรียนและตางโรงเรียน และ

หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู รูปแบบ เทคนิควิธี กระบวนการตาง ๆ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

 
๖.๒ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ โครงการท่ีสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
   ๖.๒.๑ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ 

๖.๒.๑.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพรอมรูปถาย
ประกอบ 

๖.๒.๑.๒ รายงานการประชุมครูประจำเดือน ปการศึกษา ๒๕๖๒ พรอมรูป
ถายประกอบ 

๖.๒.๑.๓ บันทึก/รองรอยหลักฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 
๒๕๖๒ พรอมรูปถายประกอบ 

    ๖.๒.๑.๔ สรุปผลการแขงขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมผูเรียน 
ครั้งท่ี ๖๙ 

๖.๒.๑.๕ แบบสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยเทคนิค PLC 
๖.๒.๑.๖ รายงานการประชุมวิชาการ พรอมรูปถายประกอบ 
๖.๒.๑.๗ รายงานการประชุมกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ พรอมรูปถาย

ประกอบ 
๖.๒.๑.๘ รายงานการเขารับการประชุม/อบรม/สัมมนา พรอมรูปถาย

ประกอบ 
๖.๒.๑.๙ สรปุการนิเทศการสอน/บนัทึกการนิเทศการสอนครู Boot 

Camp พรอมรูปถายประกอบ 
๖.๒.๑.๑๐ สรุปการนิเทศการสอน/บันทึกการนิเทศการสอนครูคืนถ่ิน 

พรอมรูปถายประกอบ 
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๖.๒.๑.๑๑ รูปถายการรับการประเมินความพรอมของสถานศึกษากอนเปด
ภาคเรียน 

๖.๒.๑.๑๒ รูปถายการรับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

    ๖.๒.๑.๑๓ โครงงานผูเรียน (กลุมสาระ/ศิลปหัตถกรรม/IS) 
    ๖.๒.๑.๑๔ รูปถายกิจกรรมแขงวิชาการภายในและนอกสถานศึกษา  

๖.๒.๑.๑๕ รูปถายการติว สอนเสริมผูเรียนเตรียมความพรอมทดสอบ 
โอ-เน็ต 

๖.๒.๑.๑๖ รายงานและรูปถายการเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร บูรณาการสะเต็มศึกษา 

๖.๒.๑.๑๗ รูปถายการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา/open house/ยุว
เกษตรกร 

๖.๒.๑.๑๘ รูปถายการเขารวมกิจกรรมอบรมอาชีพทุนปจจัยพ้ืนฐานยากจน
พิเศษ 

๖.๒.๑.๑๙ รูปถายการจัดการเรียนการสอน 
๖.๒.๑.๒๐ สรุปรายงานการนเิทศการสอน พรอมรูปถายประกอบ 

         
 ๖.๒.๒ โครงการท่ีสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
   ประกอบไปดวยรายงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  

๖.๒.๒.๑ โครงการโรงเรยีนสขีาว 
๖.๒.๒.๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
๖.๒.๒.๓ โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
๖.๒.๒.๔ โครงการพัฒนาผูเรียนนอกหลักสูตร 
๖.๒.๒.๕ โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหยั่งยืน 
๖.๒.๒.๖ โครงการหองสมุดเพ่ือสรางนิสัยรักการอาน 
๖.๒.๒.๗ โครงการประชาสมัพันธโรงเรียน 
๖.๒.๒.๘ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๖.๒.๒.๙ โครงการหองเรียนพิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 
๖.๒.๒.๑๐ โครงการโรงเรยีนเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๒.๒.๑๑ โครงการยุวเกษตรกร 
๖.๒.๒.๑๒ โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๖.๒.๒.๑๓ โครงการชุมนุมผูเรียน 
๖.๒.๒.๑๔ โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา 
๖.๒.๒.๑๕ โครงการทัศนศึกษา 
๖.๒.๒.๑๖ โครงการลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา 
๖.๒.๒.๑๗ โครงการสงเสริมความรูดานวิทยาการแกชุมชน 
๖.๒.๒.๑๘ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความสามารถพิเศษ 
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๖.๒.๒.๑๙ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือรองรับการ
ทดสอบระดับชาติ 

๖.๒.๒.๒๐ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯภาษาไทย 
๖.๒.๒.๒๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ

คณิตศาสตร 
๖.๒.๒.๒๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ

วิทยาศาสตร 
๖.๒.๒.๒๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯสังคม

ศึกษา 
๖.๒.๒.๒๔ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯสุขศึกษา

และพลศึกษา 
๖.๒.๒.๒๕ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯศิลปะ 
๖.๒.๒.๒๖ โครงการดนตรีสรางสรรค สรางชื่อประชามงคล 
๖.๒.๒.๒๗ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
๖.๒.๒.๒๘ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๖.๒.๒.๒๙ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนกพาณิชยกรรม 

๖.๒.๒.๓๐ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
๖.๒.๒.๓๑ โครงพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
๖.๒.๒.๓๒ โครงการสรางรายไดใหกับผูเรียน 
๖.๒.๒.๓๓ โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๖.๒.๒.๓๔ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖.๒.๒.๓๕ โครงการนิเทศภายใน 
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สวนท่ี ๕ 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนำไป
วิเคราะห  สังเคราะห  เพ่ือสรุปนำไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจากผล
การดำเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 

ที่สถานศึกษากำหนด 
ผลการประเมิน/ 
ระดับปริมาณ 

ผลการประเมิน/ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  รอยละ ๗๕  รอยละ ๗๘ ดี 

๒) มคีวามสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ ๗๕  รอยละ ๗๕ ดี 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๗๑  รอยละ ๗๔ ดี 

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ ๗๕ รอยละ ๘๘ ดีเลิศ 

๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา รอยละ ๗๑  รอยละ ๗๒ ดี 

๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดตีองานอาชีพ รอยละ ๗๕  รอยละ ๘๐ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

๑) การมีคณุลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด รอยละ ๘๐  รอยละ ๙๓ ยอดเยี่ยม 

๒) ความภมูิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ ๗๕  รอยละ ๗๗ ดี 

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๗๕  รอยละ ๙๕ ยอดเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจติสังคม รอยละ ๘๕  รอยละ ๘๘ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ดีเลศ 
 ๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน รอยละ ๗๕  รอยละ ๘๗ ดีเลิศ 

 ๒. มีระบบการบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา รอยละ ๗๕  รอยละ ๘๔ ดีเลิศ 

     ๓. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

รอยละ ๗๕  รอยละ ๘๓ ดีเลิศ 

     ๔.พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ รอยละ ๗๕  รอยละ ๘๒ ดีเลิศ 

     ๕. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

รอยละ ๗๕  รอยละ ๗๘ ดี 

     ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจดัการและการ 
       จัดการเรียนรู 

รอยละ ๗๕  รอยละ ๗๗ ดี 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี 
     ๑. การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ ๗๑  รอยละ ๗๔  ดี 

     ๒. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู รอยละ ๗๕  รอยละ ๗๖ ดี 
     ๓. การบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก รอยละ ๗๕  รอยละ ๗๗  ดี 
     ๔. การตรวจสอบและประเมนิผูเรยีนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ ๗๕  รอยละ ๗๖  ดี 
     ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 
        

รอยละ ๗๕  รอยละ ๗๗ ดี 
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ภาคผนวก 
 
 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ประกาศ การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ประกาศ การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ประกาศ กำหนดอัตลักษณ  เอกลักษณ และมาตรการสงเสริมของโรงเรียนเปนมาตรฐานการศึกษา   

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 การใหความเห็นชอบ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 หนังสือเชิญเปนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 คำแนะนำจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ปฏิทินกำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนประชามงคล อำเภอหนองปรือ จังหวัด

กาญจนบรุี 

 ภาพการรับการติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 เอกสารหลักฐานขอมูลสำคัญหรือเอกสารอางอิงตาง ๆ 
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คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนประชามงคล 
ที่  ๕๔ / ๒๕๖๒   

เร่ือง    แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และจัดทำรายงานประจำปการศึกษา  ๒๕๖๒   

____________________________________________________ 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศเร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับประถมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 256๑ ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 256๑ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป เพื่อใหการ
ดำเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพจึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายนามตอไปนี ้

 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
     ๑)  นายสุรสิทธิ์   รุงรัตนพงษพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา            ประธานกรรมการ 
     ๒)  นายอุดม   ไหลสงวนงาม   รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา       รองประธานกรรมการ 
     ๓)  นายปญญา ทัศนบรรจง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
     ๔)  นายสุวีระ มโนสุจริตชน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ            กรรมการ 
     ๕)  นายอานนท   ทองศรี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
     ๖)  พระครูปริยัติกาญจนโสภณ ผูแทนองคกรศาสนา             กรรมการ 
     ๗)  พระครูประภาสกาญจนคุณ ผูแทนองคกรศาสนา                      กรรมการ 
     ๘)  นายวชิา  บุญยง  ผูแทนผูปกครอง            กรรมการ 
     ๙)  นายจิรทปิต บุญดาเจริญ ผูแทนองคกรชุมชน           กรรมการ 
     ๑๐)  นายสิริวฒัน บุตรดี  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          กรรมการ 
     ๑๑)  พจอ.ยอด  ขุนพิทักษ ผูแทนศิษยเกา            กรรมการ 
     ๑๒)  นายราเชนทร จันทรมณ ี ผูแทนครู                       กรรมการ 
     ๑๓)  นางอรณิชชา คชนา  ผูอำนวยการโรงเรียนประชามงคล             กรรมการและเลขานุการ 
     มีหนาที่  ใหคำปรึกษา  แนะนำ  ชวยเหลือ  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประชามงคลให
เปนไปดวยความเรียบรอย 
๒.  คณะกรรมการอำนวยการ 
     ๑)  นางอรณิชชา คชนา  ผูอำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
     ๒)  นางประเสริฐ เมืองอู  หัวหนากลุมบริหารทั่วไป/งานแผนงานฯ      กรรมการ 
     ๓)  นายเชิดชัย เมืองมนต หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน             กรรมการ    
     ๔)  นายจักรวรรดิ ์ สุขสมัย  หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ          กรรมการ 
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-๒- 
     ๕)  นายวรวิทย        กิตตชิัย  หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ           กรรมการ 
     ๖)  นางสาวกัลยา     อุนภักดิ์  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล                กรรมการ           
     ๘)  นางสาววราภรณ  หวยหงษทอง หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน              กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาที่  กำหนดขอบขายการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนใหสอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 
๓.  คณะกรรมการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
     ๑)  นางอรณิชชา คชนา  ผูอำนวยการโรงเรียน                   ประธานกรรมการ 
     ๒)  นางประเสริฐ เมืองอู  หัวหนากลุมบริหารทั่วไป                 กรรมการ 
     ๓)  นายเชิดชัย เมืองมนต หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน            กรรมการ   
     ๔)  นายจักรวรรดิ ์ สุขสมัย  หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
     ๕)  นายวรวิทย         กิตตชิัย  หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ            กรรมการ 
     ๖)  นางสาวกัลยา      อุนภักดิ์  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล                     กรรมการ  
     ๗)  นางสาววราภรณ  หวยหงษทอง หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน      กรรมการและเลขานุการ  
     ๘)  นางสาวศิริพร      ยางศิลา ครู  คศ.๒                          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     ๙)  นางสาวจุรีรัตน    บุตรวงศ   ครู  คศ.๑                          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     มีหนาที่  สรางความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของบุคลากรและทีมงาน  ตลอดจนปรับปรุง
พัฒนางานใหมีคุณภาพ  และมีมาตรฐานสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยดำเนินการตามหนาที่และภารกิจตามแผนการ
ประกันคุณภาพของโรงเรียนไดสำเร็จ 
 
๔.  คณะกรรมการดำเนินงาน 
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ๑.  นายสุวรรณ  บุญศรี   ครู  คศ.๒ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางจรรยา  กิตติชัย     ครู  คศ.๒  กรรมการ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและแกปญหา 
             ๑.  นางสาวฐานะมาศ เกตุแกว   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
    ๒.  นายเสฏฐวุฒ ิ  ผาบคีรี   ครูผูชวย   กรรมการ 
  ๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   ๑.  นางสาวมาราตรี เหมือนละมัย  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
   ๒.  นางสาวอรจิรา อินทรกุล   ครูผูชวย   กรรมการ 
   ๓.  นางสาวจิตตนิันท เพิ่มพูลสุขยิ่ง  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
  ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑.  นางสาวปทมาศ เครือวงศ   ครู  คศ.๑  กรรมการ
   ๒.  นายวรวุธ  นวมพันธุ   ครู  คศ.๒  กรรมการ
  ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑.  นางสาวดาวเรือง โหงนคำ   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
   ๒.  นางขนิษฐา  นวมพันธุ   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 
 



๙๖ 
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  ๖)  มีความรู  ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีตออาชีพ 
    ๑.  นางสาวสญามล ศักด ี   ครู  คศ.๒  กรรมการ
    ๒.  นายจักรกริช  ผิวสุข   ครูอัตราจาง  กรรมการ
    ๓.  นายชาคริต  เตี๋ยวงษสุวรรณ  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและคานยิมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากำหนด 
    ๑.  นายเชิดชยั  เมืองมนต  ครู  คศ.๒  กรรมการ 
    ๒.  นางสาวฉวีวรรณ เครือแตง   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
    ๓.  นางสาวปนัดดา ดาม ี   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
    ๔.  นายวันเฉลิม  ฝายนายาง  ครูผูชวย   กรรมการ 
  ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
    ๑.  นางสาวกัณฐิกา คงคาใส   ครู  คศ.๑  กรรมการ    
    ๒.  นายราเชนทร จันทรมณ ี   ครู  คศ.๓  กรรมการ 
    ๓.  นางสาววารีรัตน ทั่งสุวรรณ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
    ๑.  นางสาววีรฐา  เที่ยงออน  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
    ๒.  นางสาวพิชญาณ ปานกลาง  ครูผูชวย   กรรมการ 
    ๓.  นายปรีชา  ไหมธรรมจักร  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม 
             ๑.  นายวีระวฒัน  พินิจธนสาร  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
             ๒.  นางสาวสาวิณ ี เซี่ยงจง   ครูผูชวย   กรรมการ 
             ๓.  นายปยวฒัน  ตั้งพรชัย   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
             ๔.  นางสาวศรัญญา ธรรมศิริพงษ  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
    ๑.  นางประเสริฐ  เมืองอู   ครู  คศ.๓ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวภัทรานิษฐ แซไหล   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
    ๓.  นางสาวฤทัย  นิลพวง   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๑.  นางสาววราภรณ หวยหงษทอง  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
    ๒.  นางสาวศิริพร  ยางศิลา   ครู  คศ.๒  กรรมการ 
    ๓.  นางสาวจุรีรัตน บุตรวงศ   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๒.๓  ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
    ๑.  นางสาวณัฏฐา  บุญยินด ี  ครูผูชวย   กรรมการ 
   ๒.  นางสาวนฤมล  คำเรือง   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
   ๓.  นายอธิวัฒน  เสนาทบั   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
   ๑.  นางสาวกัลยา  อุนภักดิ์   ครู  คศ.๒  กรรมการ 
   ๒.  นางสาวชลธิชา เปรมปรีดิ์  ครูผูชวย   กรรมการ 
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 ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
   ๑.  นายยิ่งศักดิ ์  บำรุงพงษ  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
   ๒.  นายคทาวธุ  เมืองอู   ครู  คศ.๓  กรรมการ 
   ๓.  นายสุวิทย  ยางศิลา   ครู  คศ.๒  กรรมการ 
   ๔.  นายธีรชัย  ปานอุทัย   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู 
   ๑.  นางสาวรภีพร  เมืองวงษ   ครู  คศ.๒  กรรมการ 
   ๒.  นายสิทธชิัย  ภูพุมศรี   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 
  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
   ๑.  นายวรวิทย  กิตติชัย   ครู  คศ.๓ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวปญจนา กอนชัยภูมิ  ครู  คศ.๒  กรรมการ 
   ๓.  นางพิมพปพิชญ ยิ้มแยม   ครู  คศ.๑  กรรมการ   
   ๔.  นางสาววริษา  ฮวดด ี   ครู  คศ.๑  กรรมการ  
   ๕.  นายพฤทธิพงษ ทรัพยมงคล  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
   ๑.  นางสาวนิตยา  ใสกระจาง  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
   ๒.  นางสาวสนุิสา  ศรีเจริญ   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
   ๓.  นายทนง  มงคลมาตย  ครู  คศ.๒  กรรมการ 
   ๔.  นายพฤทธิพงษ ทรัพยมงคล  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
   ๕.  นายเมธัส  เพิ่มฉิม   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ๑.  นางนสรณ  ปนประเสริฐสกุล  ครู  คศ.๒  กรรมการ 
   ๒.  นางสาวกนกนชุ จันทะออน  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
   ๓.  นางกิติยา  จิตตกระจาง  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
   ๔.  Mrs Candida M. Dapon   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
   ๑.  นางสาวมนนัญา เจริญใหญ  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
   ๒.  นางสาวนารีรัตน สอนใจ   เจาหนาที่ธุรการ  กรรมการ     
   ๓.  นายจักรวรรดิ ์ สุขสมัย   ครู  คศ.๒  กรรมการ 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
   ๑.  นายอุดร  มีทรง   ครู  คศ.๒  กรรมการ 
   ๒.  นางสาวศรินยา ฤกษงาม   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวสุรัชญา นิชเปยม   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 
  มีหนาที่  ดำเนินงานจัดทำแฟมมาตรฐานงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใหเสร็จสิ้นแลวสง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินภายในทุกสิ้นเดือน  แฟมที่สงแลวใหกลับมารับคืนจากคณะกรรมการ 
ติดตามตรวจสอบและประเมินเพื่อแกไข  แลวสงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินตอไปและเมื่อสิ้นป 
การศึกษา  ๒๕๖๒  ใหแตละมาตรฐานสรุปและจัดทำแฟมสงกลุมบริหารงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา  



๙๘ 
 

  

 -๕- 
๕.  คณะกรรมการประเมินตรวจสอบมาตรฐาน 
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผูเรียน 
  นายสวุรรณ  บุญศรี   ครู  คศ.๒    ประธานกรรมการ 
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  นางสาววราภรณ  หวยหงษทอง  ครู  คศ.๑    ประธานกรรมการ 
  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ   
  นายวรวิทย  กิตติชัย  ครู  คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 มีหนาที่  ประเมินและตรวจสอบแฟมงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  โดยตรวจสอบเอกสาร   
 หลักฐาน  ใหสอดคลองกับมาตรฐานทุกดาน  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
๖.  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑.  นายวรวิทย  กิตติชัย  ครู  คศ.๓  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาววราภรณ หวยหงษทอง ครู  คศ.๑  กรรมการ 
  ๓.  นางสาวศิริพร  ยางศิลา  ครู  คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.  นางสาวจุรีรัตน บุตรวงศ  ครู  คศ.๑            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
  มีหนาที่  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
๗.  คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำป  ๒๕๖๒  ที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑.  นางประเสริฐ  เมืองอู  ครู  คศ.๓  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายเชิดชยั  เมืองมนต ครู  คศ.๒  กรรมการ 
  ๓.  นายจักรวรรดิ ์ สุขสมัย  ครู  คศ.๒  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวกัลยา  อุนภักดิ์  ครู  คศ.๒  กรรมการ 
  ๕.  นายวรวิทย  กิตติชัย  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
  ๖.  นางสาวศิริพร  ยางศิลา  ครู  คศ.๒  กรรมการ 
  ๗.  นางสาวจุรีรัตน บุตรวงศ  ครู  คศ.๑                    กรรมการ    
  ๘.  นางสาววราภรณ หวยหงษทอง ครู  คศ.๑                    กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาที่  จัดทำรายงานประจำป  ๒๕๖๒  ที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
๘.  คณะกรรมการจัดทำวีดีทัศนทั้ง  ๓  มาตรฐาน 
  ๑.  นางสาวปทมาศ เครือวงศ  ครู  คศ.๑  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาววรีฐา  เที่ยงออน ครูผูชวย   กรรมการ 
  ๓.  นายสิทธชิัย  ภูพุมศรี  ครูอัตราจาง  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาที่  จัดทำวีดีทัศนทั้ง  ๓  มาตรฐาน  โดยตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานใหสอดคลองกับมาตรฐานทุก
ดานตามที่ไดรับมอบหมาย 
                       
๙.  คณะกรรมการกรอกขอมูลในระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑.  นางสาววราภรณ หวยหงษทอง  ครู  คศ.๑  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสุวรรณ  บุญศรี   ครู  คศ.๒  กรรมการ 
  ๓.  นายวรวิทย  กิตติชัย   ครู  คศ.๓  กรรมการ 
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  ๔.  นางสาวศิริพร  ยางศิลา   ครู  คศ.๒  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวจุรีรัตน บุตรวงศ   ครู  คศ.๑                    กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาที่  รวบรวมขอมูล  รองรอยหลักฐานที่สอดคลองกับมาตรฐานทุกดานและกรอกขอมูลลงในระบบงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๐.  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ 
  ๑.  นางประเสริฐ  เมืองอู   ครู  คศ.๓                     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสุวิทย  ยางศิลา   ครู  คศ.๒                     กรรมการ 
  ๓.  นายสิทธชิัย  ภูพุมศรี   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  ๔.  นายจักกริช  ผิวสุข   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  ๕.  นายเมธัส  เพิ่มฉิม   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  ๖.  นายปยวฒัน  ตั้งพรชัย   ตรูอัตราจาง  กรรมการ 

 ๗.  นักการภารโรง        กรรมการ 
  ๘.  นายปรีชา  ไหมธรรมจักร  พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหนาที่  ดำเนินการจัดเตรียมสถานทีใ่นการรอรับการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอกใหแลวเสร็จ 
 

ทั้งนี้ใหผูไดรับการแตงตั้งถือปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัดเพื่อใหบังเกิดผลดีตอทางราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

             
(นางอรณิชชา คชนา) 

ผูอำนวยการโรงเรียนประชามงคล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

  

ประกาศ การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนประชามงคล 
เร่ือง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ออกประกาศเร่ือง  ใหใชมาตรฐานการศึกษา  ระดับประถมวัย  ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตามกฎกระทรวงวา
ดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายใหปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบ
ตอไป  โรงเรียนประชามงคลจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผูปกครอง  และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน  เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนประชามงคล  จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน               
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  เพื่อเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
        
 

   
   
  
 
 
 
 
 
 

(นางอรณิชชา  คชนา) 
ผูอำนวยการโรงเรียนประชามงคล 



๑๐๑ 
 

  

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาแนบทายประกาศโรงเรียนประชามงคล 
เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเรียน 

๑)  มคีวามสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๒)  มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและ 
     แกปญหา 
๓)  มคีวามสามารถในการสรางนวตักรรม 
๔)  มคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
๕)  มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖)  มคีวามรู  ทักษะพืน้ฐาน  และเจตคติทีด่ีตองานอาชพี 

๑. ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและคานยิมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากำหนด   
๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
๓)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเปาหมายวิสยัทัศนและพนัธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนนิงานพฒันาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือตอการจดัการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
๓.๒ ใชสื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผูเรียนอยางเปนระบบ  และนำผลมาพฒันาผูเรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๐๒ 
 

  

ประกาศ การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนประชามงคล 
เร่ือง  การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ออกประกาศเร่ือง  ใหใชมาตรฐานการศึกษา  ระดับประถมวัย  ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตามกฎกระทรวงวา
ดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายใหปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบ
ตอไป  โรงเรียนประชามงคล  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และได
กำหนดคาเปาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน   ผูปกครองนักเรียน  เพื่อนำไปสูการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

       เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประชามงคลมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
โรงเรียนจึงไดกำหนดคาเปาหมายในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและการประกันคุณภาพภายใน    

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        
  

   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นางอรณิชชา  คชนา) 
ผูอำนวยการโรงเรียนประชามงคล 



๑๐๓ 
 

  

ตารางแสดงการกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คาเปาหมายเชิง
ปริมาณ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

ระดับดี 

    ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ รอยละ ๗๕ 
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ ๗๕ 

    ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๗๑ 
    ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ ๗๕ 
    ๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ ๗๑ 
    ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ ๗๕ 
๑.๒ คณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน 
    ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด รอยละ ๘๐ 
    ๒) ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย รอยละ ๗๕ 
    ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๗๕ 
    ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม รอยละ ๘๕ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 

๒.๑ มเีปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน รอยละ ๗๕ 
๒.๒ มรีะบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา รอยละ ๗๕ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

รอยละ ๗๕ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ รอยละ ๗๕ 
๒.๕ จดัสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจดัการเรยีนรูอยางมีคณุภาพ รอยละ ๗๕ 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู รอยละ ๗๕ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับดี 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป  
      ประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ ๗๑ 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู รอยละ ๗๕ 
๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก รอยละ ๗๕ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ ๗๕ 
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นการเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รอยละ ๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

  

ประกาศ กำหนดอัตลักษณ  เอกลักษณ และมาตรการสงเสริมของโรงเรียนเปนมาตรฐานการศึกษา   
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
  

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนประชามงคล 
เร่ือง  กำหนดอัตลักษณ  เอกลักษณ และมาตรการสงเสริมของโรงเรียนเปนมาตรฐานการศึกษา   

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน   ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการ  ออกประกาศเร่ือง  ใหใชมาตรฐานการศึกษา  ระดับประถมวัย  ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตามกฎกระทรวงวา
ดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายใหปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบ
ตอไป   

โรงเรียนประชามงคล จึงกำหนดอัตลักษณ  เอกลักษณและมาตรการสงเสริม  ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  
ซึ่งเปนจุดเนนตามกลยุทธระดับองคกร  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดังมีรายรายละเอียดดังนี้ 

 
๑. อัตลักษณ  : สืบสานงานพระราชดำริ 
๒.  เอกลักษณ  : โรงเรียนสะอาด  เขียวสด  งดงาม  ปลอดภัย 
๓. มาตรการสงเสริม : ไดแก  งาน/โครงการ  ตอไปนี ้
          ๓.๑ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
          ๓.๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ทั้งนี้โรงเรียนไดรับความเห็นชอบในการกำหนดอัตลักษณ  เอกลักษณและมาตรการสงเสริม  และไดรับรอง

ในเร่ืองมาตรการสงเสริมจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ จึง
ประกาศใหใชอัตลักษณ  เอกลักษณและมาตรการสงเสริมตั้งแตบัดนี้ 
เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 

 
     
         (นางอรณิชชา  คชนา) 

             ผูอำนวยการโรงเรียนประชามงคล 
 

 

 



๑๐๕ 
 

  

การใหความเห็นชอบ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 

การใหความเห็นชอบ 
เร่ือง กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ของโรงเรียนประชามงคล  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบรีุ 
……………………………………………………………………………………………………… 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนประชามงคล  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี 
คร้ังที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ไดพิจารณาเร่ือง กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เปนมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนประชามงคล  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี   
แลวนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นชอบใหดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนประชามงคลไดตามประกาศ 
 
 
         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสุรสิทธิ์  รุงรัตนพงษพร) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนประชามงคล 

 



๑๐๖ 
 

  

ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

  

หนังสือเชิญเปนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำแนะนำจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๘ 
 

  

 
คำแนะนำจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๐๙ 
 

  

ปฏิทินกำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนประชามงคล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 

วัน เดือน ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

๒๕ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. พบผูบริหารเพื่อชี้แจงกระบวนการ และวัตถุประสงคของการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๐๙.๐๐–๐๙.๓๐ น. รับฟงการบรรยายบทสรุปผูบริหาร (หรือผูแทน) เก่ียวกับการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง ๓ มาตรฐาน 
 

 

๐๙.๓๐– ๑๑.๐๐ น. ผูรับผิดชอบ นำเสนอประเดน็พจิารณาเก่ียวกับโครงการ/งาน/
กิจกรรม ,กระบวนการ และผลการดำเนินงาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการ 
ขอ ๑.๑ มีความสามารถการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 
ขอ ๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ ฯ 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
ขอ ๒.๑ การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผูรับผิดชอบรายงาน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ 
ผูรับผิดชอบรายงานเปนภาพรวมตามเปาหมายของสถานศึกษา 

 

๑๑.๐๐– ๑๒.๐๐น. คณะผูประเมินตรวจสอบขอมูล เอกสารหลักฐาน และสมภาษณ
ผูรับผิดชอบแตละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวนั  

๑๓.๐๐– ๑๓.๓๐น. คณะผูประเมินตรวจสอบขอมูล เอกสารหลักฐาน และสมภาษณ
ผูรับผิดชอบแตละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา (ตอ) 

 

๑๓.๓๐– ๑๔.๐๐น. คณะผูประเมินประชุมสรุปผล / เตรียมการนำเสนอผลการประเมิน  

๑๔.๐๐– ๑๕.๐๐น. คณะผูประเมินรายงานผลการประเมินดวยวาจา 
 

 

 
 
 
 

 



๑๑๐ 
 

  

ภาพการรับการติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๑ 
 

  

ภาพการรับการติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

  

 

ภาพการรับการติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



๑๑๓ 
 

  

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหนาท่ีจะตองดำเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  ท่ีกำหนดไวชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ใหสถานศึกษามีการ 
จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจำทุกป   
 ดังนั้นโรงเรียนประชามงคล  จึงไดดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดไดแนวปฏิบัติ  พรอมท้ังไดดำเนินการรวบรวมขอมูล  ผลงาน  ซ่ึงทางโรงเรียนไดดำเนินกิจกรรม ตาม
สาระการเรียนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษาการจัดทำรายงาน
ประจำปของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถานศึกษาไดใหความเห็นชอบและผาน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 

 

                          (นายสุรสิทธิ์  รุงรตันพงษพร) 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                 โรงเรยีนประชามงคล 

                                                            วันท่ี ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
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