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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน ได้แก่
คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้  คณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
       (นางสุรินทร์  ภักดิ์วิไลเกียรติ) 
       ครูรักษาการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
              28  มีนาคม 2562 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตาม า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้น โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการ
เรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
    
 
 
 
      (นางวันทอง   จันทร์วีระชัย) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”  

      วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒   
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สารบัญ 

 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
สารบัญ 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ                                                                                      
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ง  
1 

 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 3 
 ข้อมูลนักเรียน 4 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 5 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 9 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   18 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 18 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 18 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 22 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 34 

ส่วนที่ 3 สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 40 
   จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 40 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 40 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 41 
 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 42 
 ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 45 
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 48 
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 49 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ  “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ที่อยู่ เลขที่ 260 หมู่ที่ 7 
ต าบลรางหวาย  อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71170 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โทรศัพท์ 
0-3451-0445   โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งมีการทดสอบจริงก่อนมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน และท าให้ผู้เรียนมี
ผลการทดสอบสูงขึ้นมีพัฒนาการที่ดี  การด าเนินการสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้ทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร การคิดค านวณ สูงกว่าเกณฑ์ที่เป้าหมายสถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๕  การคิดประเภทต่าง 
ๆ การสร้างนวัตกรรม   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  มี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและมีความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมเป็นไปได้ โดย
สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบแบบการบริหารงาน 4 
ฝ่าย โดยเน้นกระบวนการ PDCA ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีกระบวนการและผลการประเมินคุณภาพที่มี
ความเชื่อถือได้ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยผู้เรียนมีร้อยละของนักเรียนที่มีเกรด 2 ขึ้นไปสูงกว่า
เกณฑ์ที่สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด มีกระบวนการและผลการประเมินคุณภาพ ที่มีความเชื่อถือได้ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  ดังนี้ 
 1.ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) พบว่า 
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  1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  มีความสามารถ
อยู่ในระดับดีเลิศ นักเรียนร้อยละ  80.69 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป และนอกจากนี้ยังสังเกตได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน 
นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก และส่งผลให้นักเรียนสามารถชนะการแข่งขันและเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ในระดับภาคกลางและตะวันออก ได้ 
  2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.14) กล่าวคือสามารถคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ซึ่งโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ได้ส่งเสริมให้คณะครูจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย และการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
  3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีเลิศ กล่าวคือสามารถรวบรวมความรู้
ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งคณะครูได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรอาชีพท้องถิ่นของโรงเรียน และการสร้าง
ชิ้นงานจากทรัพยากรธรรมชาติได ้คิดเป็นร้อยละ 81.81 ที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
  4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับดีเลิศ(ร้อยละ 
89.29) กล่าวคือนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้เครื่องมือสื่อสาร
และอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีการบริการเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (WIFI) ให้แก่
นักเรียน ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวทันความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
  5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ กล่าวคือนักเรียน
บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนร้อยละ 
83.55 ได้เกรด 2 ขึ้นไป เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  6) ผู้เรียนมคีวามรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 
96.67 ) โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และนักเรียนสามารถบริหารจัดการในการสร้างอาชีพ
ได้ด้วยตนเอง สร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมเปิดตลาดนัด รวมไปถึงได้ฝึกทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมดังกล่าว 
ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมการสถานศึกษา สโมสรโรตารีต่าง ๆ เป็นต้น 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนปลูกผังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และร่วมมือกับวัดห้วยกรด บ้าน 
ชุมชน พบว่า 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีจากการท ากิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการค่ายพุทธบุตร
ต่อต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจและการเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา เป็นต้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม (คิดเป็นร้อยละ 92.35) 
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 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย พบว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
จากการท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงร าไทย และการเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย เป็นต้น ซึ่งถือว่า
อยู่ในระดับดีเลิศ (คิดเป็นร้อยละ 89.07) 

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยผู้เรียนได้ร่วมศึกษาวัฒนธรรม
ของชาวต่างชาติ และมีความสนใจ รวมไปถึงการเรียนในแผนการเรียนภาษาจีน ผลการประเมินด้านการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ นักเรียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้แม้จะมีความ
แตกต่างกันในด้านเพศ เชื้อชาติและศาสนา เช่น จากกิจกรรม พ.พ. สัมพันธ์ น้องส่งพ่ี กีฬาภายใน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนได้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม(คิดเป็นร้อยละ 91.00) จากการประเมินโครงการ
กิจกรรมนักเรียน 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกาย สุขภาพจิต และ
สังคม พบว่านักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ร้อยละ ๗๕.๖๓  แต่สถานศึกษาก็มีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานส่งเสริมในการแสดงออกท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละช่วงวัยและสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขอยู่ในระดับดีเลิศ (คิดเป็นร้อยละ 88.21) ซึ่งส่งผลให้นักกีฬาได้เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในระดับภาคต่อไปได้ นอกจากนี้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม จากการบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมจิตอาสา 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    
 การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษา รอบสาม ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความสามารถอย่างหลากหลาย มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารงาน การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  สามารถด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียนที่เน้น
ความรู้ ทักษะ และ ภาษา โดยเพ่ิมแผนการเรียนภาษาจีน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  โดยมีการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในโรงเรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือหลายๆ ฝ่าย ทั้ง วัด บ้าน และชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
ไปสู่มาตรฐานอย่างแท้จริง มีการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นรูปธรรมโดยการเปิดตลาดนัด
นักเรียน ด้วยความร่วมมือกับสโมสรโรตารีท่าม่วง ทั้งนี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         สถานศึกษามุ่งเน้นให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าผลการประเมินไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี กิจกรรมที่
หลากหลาย ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับกับนักเรียน รวมไปถึงครูผู้สอน 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
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น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อย่างแท้จริง สอดแทรกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน ๑ ระดับ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีพัฒนาการสูงขึ้น รวมไปถึงทักษะพ้ืนฐานทางอาชีพ 
๒. ให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น

ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
๒. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน

แต่ละช่วงวัย 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ระดมทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือน าทรัพยากรที่ได้มาพัฒนาการบริหารจัดการน าไปสู่การพัฒนา
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Activing Learning โครงการ
พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
และน าไปใช้จริง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อีกทั้งการนิเทศ 
ติดตาม อย่างเข้มข้น 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

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

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

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน - 18 - 1 4 
 

23 
 

  
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
  

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

1. ภาษาไทย 2 23 
2. คณิตศาสตร์ 2 24 
3. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 26 
4. ฟิสิกส์ 1 25 
5. ชีววิทยา 1 22 
6. สังคมศึกษา 1 24 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
13% 

ปริญญาตรี 
61% 

ปริญญาโท 
26% 

ปริญญาเอก 
0% 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 



4 
 

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

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

7. ภาษาอังกฤษ 3 27 
8. ภาษาจีน 1 23 
9. ดนตรีศึกษา 1 23 
9. อุตสาหกรรมศิลป์ 1 23 
10. เกษตรกรรม 1 28 
11.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 29 
12. พลศึกษา 3 28 

รวม 19 26 
 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  รวม 212  คน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 2 21 22 43 21.5 
ม.2 2 19 25 44 22 
ม.3 2 16 30 46 23 
รวม 6 56 77 133 - 
ม.4 2 10 20 30 15 
ม.5 2 6 17 23 11.5 
ม.6 2 8 18 26 13 
รวม 6 24 55 79 - 

รวมทั้งหมด 12 80 132 212 - 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 46 38 85 40 34 32 53 56 52 

ม.2 30 20 16 46 34 26 52 36 63 

ม.3 51 38 35 19 61 41 67 62 59 

ม.4 35 24 54 38 - 23 42 33 54 

ม.5 25 14 0 41 32 15 41 38 44 

ม.6 20 34 47 47 38 42 49 35 42 

รวม 136 116 152 180 133 132 210 166 218 

ร้อยละ 
39.4

2 
33.6

2 
41.76 

52.1
7 

46.8
3 

38.2
6 

58.6
6 

48.1
2 

63.1
9 

รวมเฉลี่ย 
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  

เฉลี่ยร้อยละ ๔๖.๘๙ 
 

0 5 10 15 20 25 30

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

แสดงจ ำนวนนักเรียน 

หญิง 

ชาย 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
ม.1 42   16 26 42 100 
ม.2 44  5 1 38 39 88.64 
ม.3 46   10 36 46 100 
ม.4 29  1 9 19 28 96.55 
ม.5 23   3 20 23 100 
ม.6 26   6 20 26 100 

รวม 210  6 45 159 204 97.14 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ม.1 42    42 42 100 
ม.2 44  5  39 39 88.64 
ม.3 46    46 46 100 
ม.4 29  1  28 28 96.55 
ม.5 23    23 23 100 
ม.6 26  1  25 25 96.15 

รวม 210  7  203 203 96.67 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ผลการเรียน จ านวน

นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 
ภาษาไทย 59 42 57 46 55 41 40 15 - - 355 

ร้อยละ 3.82 11.83 16.06 12.96 15.49 11.55 11.27 4.23 0 0 100 
คณิตศาสตร ์ 26 20 27 42 34 48 90 25 - 5 317 

ร้อยละ 8.2 6.31 8.52 13.25 10.73 15.14 28.39 7.89 0 0 100 
วิทยาศาสตร ์ 76 40 57 37 48 52 52 47 - 1 410 

ร้อยละ 18.54 9.76 13.9 9.02 11.71 10.24 10.24 11.46 0 0.24 100 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
183 59 134 71 72 34 25 12 - - 590 

ร้อยละ 31.35 10 22.71 12.03 12.2 5.76 4.24 2.03 0 0 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 236 87 42 33 28 20 27 17 - 2 492 

ร้อยละ 47.97 17.68 8.54 6.71 5.69 4.07 5.49 3.46 0 0.41 100 
ศิลปะ 35 21 41 34 37 31 11 6 1 - 217 

ร้อยละ 16.13 9.68 18.89 15.67 17.05 14.29 5.07 2.76 0.46 0 100 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
108 66 81 52 42 26 31 12 1 3 422 

ร้อยละ 25.59 15.64 19.19 12.32 9.95 6.16 2.27 2.84 0.23 0.71 100 
ภาษาต่างประเทศ 124 45 54 54 58 37 80 13 1 2 468 

ร้อยละ 26.5 9.62 11.54 11.53 12.39 7.91 17.09 2.78 0.15 0.43 100 
การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง (IS) 
39 14 16 4 - -  2 - - 75 

ร้อยละ 26.5 9.62 11.54 11.53 12.39 7.91 17.09 2.78 0.15 0.43 100 
รวมนักเรยีน 886 394 509 373 374 289 356 149 3 13 3346 

คิดเป็นร้อยละ 26.48 11.78 15.21 11.15 11.18 8.64 10.64 4.45 0.09 0.39 100 
ร้อยละนักเรียนทีไ่ดร้ะดับ 2 ขึ้นไป เท่ากับ 75.79 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ผลการเรียน จ านวน

นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 
ภาษาไทย 139 51 53 38 46 1 2 3 4 6 343 

ร้อยละ 40.52 14.87 15.45 11.08 13.41 0.29 0.58 0.87 1.17 1.75 100 
คณิตศาสตร ์ 85 33 54 43 79 1 2 2 - 7 306 

ร้อยละ 27.78 10.78 17.65 14.05 25.82 0.33 0.65 0.65 0 2.29 100 
วิทยาศาสตร ์ 143 65 63 59 43 21 7 2 45 10 458 

ร้อยละ 31.22 14.19 13.76 12.88 9.39 4.59 1.53 0.44 9.83 2.18 100 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
300 71 72 86 16 2 5 15 10 - 577 

ร้อยละ 51.99 12.31 12.48 14.9 2.77 0.35 0.87 2.6 1.73 0 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 289 63 46 41 11 5 2 - 8 14 479 

ร้อยละ 60.33 13.15 9.6 8.56 2.3 1.04 0.42 0 1.67 2.92 100 
ศิลปะ 103 33 27 26 6 6 3 1 7 - 212 

ร้อยละ 48.58 15.57 12.74 12.26 2.83 2.83 1.42 0.47 3.3 0 100 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
140 68 87 44 36 4 12 2 9 11 413 

ร้อยละ 3.9 16.46 21.07 10.65 8.72 0.97 2.91 0.48 2.18 2.66 100 
ภาษาต่างประเทศ 140 64 56 58 108 3 5 - 7 9 450 

ร้อยละ 31.11 14.22 12.44 12.89 24 0.67 1.11 0 1.56 2 100 
การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง (IS) 
70 - - - - - - - 1 - 71 

ร้อยละ 98.59 0 0 0 0 0 0 0 1.41 0 100 
รวมนักเรยีน 1409 448 458 395 345 43 38 25 91 57 3309 

คิดเป็นร้อยละ 42.11 13.39 13.69 11.81 10.31 1.29 1.14 0.75 2.72 1.70 100 
ร้อยละนักเรียนทีไ่ดร้ะดับ 2 ขึ้นไป เท่ากับ 91.30 

ปีการศึกษา มีผลเฉลี่ยร้อยละนักเรียนท่ีไดร้ะดับ 2 ขึ้นไป เท่ากับ 83.55 
   
   1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 55.16 50.04 54.42 
คณิตศาสตร์ 26.87 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 32.35 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 26.57 29.10 29.45 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

 
 
     การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา2560 – 2561 
 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
2561 55.16 26.57 26.87 32.35 
2560 44.05 27.22 19.35 27.95 

พัฒนาการ เพิ่มข้ึน 11.56 ลดลง 0.65 เพิ่มข้ึน 7.52 เพิ่มข้ึน 4.38 
 

 กราฟแสดง การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ปีการศึกษา2560 – 2561 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 43.33 48.16 47.31 
คณิตศาสตร์ 20.19 31.04 30.72 
วิทยาศาสตร์ 25.58 30.75 30.51 
ภาษาอังกฤษ 24.18 31.15 31.41 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.27 35.48 35.16 

 

 
 

     การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา2560 – 2561 
 

ปีการศึกษา 
 คะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
2561 43.33 24.18 20.19 25.58 32.27 
2560 42.03 21.56 17.25 23.38 30.58 

พัฒนาการ เพิ่มข้ึน 1.30 เพิ่มข้ึน 2.62 เพิ่มข้ึน 2.95 เพิ่มข้ึน 2.20 เพิ่มข้ึน 1.69 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

กราฟแสดง การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ปีการศึกษา2560 – 2561 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา 2561  
ที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา 2561  
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 
 

หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยร้อยละ 96.33 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา 2561 ที่มีผล 
การประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

 
หมายเหตุ นักเรียนที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยร้อยละ 89.07 
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ที่ 6 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ น้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ  
ปีการศึกษา 2561 

 

 
          
 

 
 

 
หมายเหตุ นักเรียนร้อยละ 75.63 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ปกติ 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของนักเรียนในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ  
ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
 
การพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 จากภาพ พบว่า ครูได้รับการพัฒนาตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไป / ภาคเรียน ร้อยละ 94.44 
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2 ครั้ง / ภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง / ภาคเรียน 
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การวางแผนอัตราก าลังในการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย 
 

 
 
 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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12 

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

จ านวนคร ู 14 6 4 12

จ านวนครูในการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย 

0.00 

83.33 

5.56 11.11 

จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ไม่ได้มีส่วนร่วม 1 ครั้ง / ภาคเรียน 

2 ครั้ง / ภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง / ภาคเรียน 
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การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลจากผู้บริหาร 

ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ 1 ครั้ง / ภาคเรียน 

2 ครั้ง / ภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง / ภาคเรียน 

16 คน 
88.8% 

2 คน 
11.2% 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

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

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

 2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” มีวิธีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการดีขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึดหลักการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ และได้ผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้จัดท า
หลักสูตรบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมจากการเรียนรู้ได้ โดยโรงเรียนมีการจัดโครงการ 
  โรงเรียนมีการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานให้กับบุคลากรครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) โดยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการอบรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย e-book และเว็บไซต์ Kahoot 
โดยงานห้องสมุด เป็นต้น และส่งเสริมให้บุคลากรครูเข้าร่วมการอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้คณะครู
ได้พัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิน ใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด ด้วยกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย เช่น ฝึกทักษะการคิดจากการเรียนในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โครงงานคณิตศาสตร์ และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ และการมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
โดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตร อันประกอบด้วยสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดย
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แบ่งแผนการเรียนออกเป็น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ประกอบด้วย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ เช่น ลูกเสือ จิตอาสา และกิจกรรมชุมนุม เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรบูรณาการ ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในการสร้างชิ้นงานและนวัตกรรมจากไผ่ 
  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการสอนซ่อมเสริมจาก
บุคลากรภายในโรงเรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และมีการพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ โดยการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
6 ก่อนการสอบจริง และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยการให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพในรายวิชาต่าง ๆ เช่น วิชางานช่างฝีมือต่าง ๆ และวิชางานเกษตร เป็นต้น 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมและสร้างคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ทั้งนี้ ได้จัดให้มี
การบูรณาการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมชุมนุม รวมทั้งมี
โครงการและกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมต่อต้านยาเสพติด โครงการวิถีพุทธ และโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น และน าภูมิ
ปัญญาในบริเวณชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษา มาจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจและปฏิบัติได้ และการเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น การแสดงร าไทยทรงด า และการเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย เป็นต้น นอกจากนี้
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ด้วยการส่งเสริมให้
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น กิจกรรม  พ.พ. สัมพันธ์ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี โดยจัดกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียน มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการออก
ก าลังกาย เช่น การแข่งขันกีฬาสี มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงและร่างกายที่สมบูรณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด เพ่ือให้ผู้
เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยการบ าเพ็ญประโยชน์
ต่าง ๆ ในฐานะของนักเรียนจิตอาสา หรือลูกเสือ – เนตรนารี 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะ ทางร่างกายและจิต
สังคม ซึ่งจากวิธีการพัฒนาและผลที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น มีข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ตามหัวข้อ ดังนี้ 
 2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
  ส าหรับผลการประเมินในด้านนี้ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น ผลปรากฏว่านักเรียนร้อยละ 80.69  มี
ความสามารถอยู่ในระดับดีเลิศ สามารถคัดสรรสื่อหรือหนังสือที่ต้องการอ่าน มีความสามารถในการจับประเด็น
ส าคัญ สรุปคุณค่าของจากการอ่านได้ และสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นความคิดของตนเองได้ ส าหรับ
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ความสามารถในการสื่อสารพบว่านักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี 
ความสามารถในการคิดค านวณพบว่าผู้เรียนสามารถคิดค านวณได้  
  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณสังเกตได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก และการเข้ าร่วมการแข่งขัน
ในการอ่านและการเขียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรีและระดับภาคกลางและตะวันออก  
  2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
  นักเรียนมีความสามารถการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คิดเป็นร้อยละ 97.14) จากการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ กล่าวคือ
สามารถคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ซึ่งโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ได้ส่งเสริมให้คณะ
ครูจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย และการ
แก้ปัญหา เช่น การท าโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีเลิศ (คิดเป็นร้อยละ 81.81) จากการท า
โครงงานเก่ียวกับไผ่ กล่าวคือสารมารถรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้
ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ซึ่ง
คณะครูได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนในแต่ละระดับชั้นสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ นอกจากนี้
นักเรียนยังได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัลด้วย 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับดีเลิศ (คิดเป็นร้อย
ละ 89.29) จากผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี กล่าวคือนักเรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน ซึ่ง
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้เครื่องมือสื่อสารและอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยมีการบริการเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (WIFI) ให้แก่นักเรียน ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวทันความ
ทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ  (คิดเป็นร้อยละ 
83.55)  กล่าวคือนักเรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  6) มีผลการทดสอบระดับชาติ 
  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีเลิศ 
เนื่องจากคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นในหลายรายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทย 
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 7) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คิดเป็นร้อยละ 

96.67)  จากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยนักเรียนพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพ โดยโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะทางอาชีพเพ่ือเตรียมพร้อม
ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 1.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ผลการประเมินความคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จากการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฏิกา ร้อยละ 88.37 และค่านิยมและจิตส านึกที่ดีโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีจากการท ากิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการค่ายพุทธบุตรต่อต้านยาเสพติด ร้อยละ 96.33
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจและการเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา เป็นต้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คิดเป็น 
92.35) 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย พบว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จากการท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดง
ร าไทย และการเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย เป็นต้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเลิศ(คิดเป็นร้อยละ 89.07) 

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ นักเรียน
สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้แม้จะมีความแตกต่างกันในด้านเพศ เชื้อชาติและศาสนา เช่น จากกิจกรรม พ.พ. 
สัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คิดเป็นร้อยละ 91.00) 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
  ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกาย สุขภาพจิต และสังคม พบว่านักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ (คิด
เป็นร้อยละ 88.21) มีสุขภาวะทางร่างกายที่สมบูรณ์(ร้อยละ 75.63) มีการแสดงออกที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
และสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโรงเรียน เช่น 
การส่งเสริมการออกก าลังกาย เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน (ร้อยละ 89) กีฬาจังหวัด และมีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม จากการบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมจิตอาสา 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น 
         นักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ มีสุขภาวะทางร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จากการท ากิจกรรมทาง
กีฬา นันทนาการ และโครงการต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
นักเรียนยังมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สังเกตได้จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด และมีมารยาทที่ดี เช่น การไหว้ทักทายคุณครู นอกจากนี้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย จากการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทยร่วมกับทางโรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ควรพัฒนาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบวัดระดับชาติ

นักเรียนให้มีผลที่ดีขึ้น เนื่องจากคะแนนผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมต่ ากว่าคะแนน
สอบระดับประเทศทุกรายวิชา จึงต้องเร่งพัฒนาให้มีผลที่ดียิ่งขึ้น และอาจจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับสมรรถนะ
ส าคัญของนักเรียน เช่น ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เป็นต้น 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

     2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนมีการด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาจากหลายหน่วยงานและองค์กร

ประกอบกัน โดยเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  ทางโรงเรียนด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนดสามารถก ากับติดตามดูแลและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองผู้ปกครองเครือข่ายตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดมทรัพยากร วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา รวมถึงรับทราบข้อมูลการบริหารงานโรงเรียน มีการเห็นชอบและร่วมตัดสินใจกับคณะครู  
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ผู้ปกครองและนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการซึ่ งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สถานศึกษาและแนวทางการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาในการบริหารงาน และด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  

โรงเรียนให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของครู จึงมีการวางแผนการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องทุกปี มีกิจกรรมการอบรมในสถานศึกษา การส่งครูเข้าอบรมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
อ่ืนๆรวมทั้งการจัดทัศนศึกษาเพ่ือศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยตั้งคณะท างานซึ่ง
ได้ แก่ หั วหน้ า กลุ่ ม ส า ระต่ า งๆ  ท าหน้ าที่ ต ร วจสอบหรื อประ เมิ นแผนการจั ดการ เ รี ยนรู้ ข อ งครู  
ทุกคนก่อนน าไปสอนเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
โดยมีการด าเนินงานทุกภาคเรียนมีการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนของครูทุกคน โดยผู้บริหารมอบหมาย
ให้มีคณะกรรมการการด าเนินงานนิเทศ มีการบันทึกผลและน ามารายงานผลในที่ประชุมครูเพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับต่อไป  

 
ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

1. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2. แผนคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชุมฝ่าย
บริหารโรงเรียน อย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง ประชุมครูและบุคลกร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ประชุมผู้ปกครอง 
เดือนละ 1 ครั้ง  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยการจัดอบรมภายใน
โรงเรียน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การวัดและประเมินผล และเข้า
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของครูและนักเรียนเป็นประจ าทุกปี รวมถึงเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรครูให้เข้ารับการประเมินวิทยฐานะ ช านาญการ และ
ช านาญการพิเศษ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนบุคลากรครูให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอีกด้วย 

4. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานและจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนโครงสร้างการบริหารงาน 
ออกเป็นฝ่ายต่างๆอย่างชัดเจน ในแต่ละฝ่ายจัดท าสารสนเทศเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกปีการศึกษา และ
ด าเนินการจัดท ารายงานสารสนเทศของโรงเรียนทุกปีการศึกษา  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการประชุมฝ่าย
บริหารงานเพื่อวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมและด าเนินการ เช่น เดินระบบไฟโรงอาหารให้มีความปลอดภัยและ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับงบประมาณจัดสรรในการท าลานกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนท ากิจกรรมหน้าเสา
ธง ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ตัดแต่งต้นไม้ให้มีความสวยงามและปลอดภัย เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับความสะดวกสบาย เสริมบรรยากาศให้น่าเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและฝึกซ้อมให้นักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านดนตรี ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ใช้งานอินเตอร์เน็ ตได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เป็นต้น  
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6. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ และเพ่ิมแผนการเรียนภาษาจีน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมในปัจจุบัน และจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ  

7. โรงเรียนเกิดการพัฒนา และได้รับการสนับสนุนในทุกๆด้านจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
- เทศบาลต าบลตลาดเขตเข้ามาให้ความช่วยเหลือเรื่องในด้านการก าจัดขยะภายในโรงเรียน การ

ท าความสะอาดโรงเรียนและอาคารต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการจัดท าโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี้ยังได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลเรื่องไฟฟ้าภายในโรงเรียน และตัดแต่งต้นไม้ให้โรงเรียนสวยงาม
ยิ่งขึ้น เมื่อถึงฤดูแล้งก็เข้ามาช่วยรดน้ าต้นไม้ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคราช ด าเนินการช่วยเหลือในการดูแลและแนะน า
โรงเรียนด้านสุขภาพของฟัน ในโครงการหลอดวิเศษพาเหงือกแข็งแรง ห่างไกลฟันผุ  

- มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้น
ม.3 และ ม.6 

- สโมสรโรตารีท่าม่วง ได้สนับสนุนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของโรงเรียน 
- นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้ามาจัดโครงการบริการความรู้ทางวิชาการสู่โรง เรียน 

ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 
 8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษา รับทราบ และ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 9. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศติดตาม
ผล และประเมินโครงการ เพ่ือน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ   
 10. โรงเรียนมีปฏิทินการด าเนินงานและการก าหนดส่งงานของครูอย่างเป็นระบบ 
 11. งานและโครงการต่างๆได้รับงบประมาณ และมีการด าเนินการตามแผนงานอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอน และมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานจากแบบส ารวจความพึงพอใจ และสรุปผลการ
ด าเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 
 
     2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการ
วางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตาม
ความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีผลดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางช้ีวัดผลส าเร็จ 
โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

งานวิชาการ 
งานทะเบียนนักเรียน 

1. ครู ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ใ น กา ร
ท างานทะเบียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
จ านวนนักเรียนและผู้มารับ
บริการ 

2. ผู้ รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ
ในการบริการ 

1. ครูมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1. นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
ความสามารถ ความสนใจ และ
ความถนัด 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีการพัฒนา

ศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ และ
ความถนัด 

พัฒนาการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจร้อย
ละ 80 

1. นัก เรี ยนทุกคนได้ รับการ
พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

2. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระภาษาไทยร้อยละ 
80 

ปลูกไผ่ตงลืมแล้งตามแนว
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจร้อย
ละ 80 

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในผลงาน 
ร้อยละ 90 

Chinese day 1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรม Chinese day ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
จีนและสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

Asean day 1. นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานสัปดาห์อาเซียน 

1. นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรม 

โรงเรียนวิธีพุทธ 1. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าหลักไตรสิขามา
บุรณาการกับหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

2. ปฏิบัติตามศีล 5 เพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าหลักไตรสิขามาบูรณา
การ 

2. นักเรียนปฏิบัติตามศีล 5 
และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
วันภาษาไทย 1. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลุ่มเป้าหมายมีความพึง

พอใจการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยร้อยละ 
80 

พัฒนาห้องสมุด 1. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยร้อยละ 
80 

รักการอ่าน 1. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยร้อยละ 
80 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1. นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนในกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 

1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

การแข่งขันกีฬาภายใน  1. นักเรียนทุกคนได้รับการ
พั ฒ น า เ ต็ ม ต า ม ศั ก ย ภ า พ 
ความสามารถ ความสนใจ และ
ความถนัด 

1. นักเรียนร้อยละ 89 ได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ความสามารถ ความสนใจ และความ
ถนัด 

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนราง
หวาย 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการ
พั ฒ น า เ ต็ ม ต า ม ศั ก ย ภ า พ 
ความสามารถ ความสนใจ และ
ความถนัด 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ 
ความสนใจ และความถนัด 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนทุกคนมีการ
เรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและมีความหลากหลาย 
สามารถพัฒนาการเรียนรู้และฝึก
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ได ้

2. นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก 

3. ครูทุกคนมีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย 

1. นักเรียนทุกคนมีการใช้สื่อ
การเรียนการสอนเหมาะสม และมีความ
หลากหลาย สามารถพัฒนาการเรียนรู้
แ ล ะ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
คณิตศาสตร์ 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
คร ู

3. ครูทุกคนมีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1. มีสื่อการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ ทันสมัย และหลากหลาย 
สอดคล้ องตามมาตรฐาน  ตาม
หลักสูตร 

 

1. มีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
ทันสมัย ที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่
นักเรียน 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
กระบวนการ professional 
leaning (PLC) 

1. ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่ ม เป้ าหมายมีความพึง
พอใจทุกคน 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษตามสถานที่ต่างๆ 
ภายในโรงเรียน 

1. มี แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนตามสถานที่
ต่างๆ ที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ของครู 
นักเรียนและบุคลากร 

1. ครู  นักเรียนและบุคลากร 
ได้รับการบริการจากแหล่งเรียนรู้ 

2. มีแหล่งเรียนรู้ตามบริเวณที่
ส าคัญต่างๆในโรงเรียน 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. คณะครูและนักเรี ยน 
ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของ
พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง
พระมหากษัตริย์ 

2. คณะครูและนักเรียนทุก
คนร่วมสืบสารประเพณี และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

3. นั ก เ รี ยน ได้ แสดงถึ ง
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ เป็นบิดา 
มารดา และผู้มีพระคุณ 

1. ครูและนักเรียน ทุกคนมี
ความตระหนักถึงความส าคัญของพระ
มหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 

2. คณะครูและนักเรียนทุกคน
ร่ ว มสื บ ส า รป ระ เพณี  แ ละมี ค ว าม
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

3. นักเรียนได้แสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นบิดา มารดา และ
ผู้มีพระคุณ 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

1. นักเรียนและครู มีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ทุกคน 

พัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1 มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน
เพียงพอส าหรับนักเรียน 

2 มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอนของครู 

 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

 2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และรัก
ที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ 

3.  ครูผู้สอนมีความสะดวกใน
การท างานมากขึ้น มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. นัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย และ
รักที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ 

3. มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
วัสดุและอุปกรณ์ สื่อในการจัดการ
เรียนการสอนเพียงพอ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย และรักที่จะ
เรียนวิทยาศาสตร์ 

3. มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
วัสดุและอุปกรณ์ สื่อในการจัดการเรียน
การสอนเพียงพอ มีความพึงพอใจร้อยละ 
80 

โครงการทัศนศึกษา 1 นักเรียนร้อยละ 100 มี  1.  นั ก เ รี ยนมี คุณภาพตาม
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ความพึงพอใจในการบริการ 

2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ 

มาตรฐานและตัวชี้วัด ร้อยละ 85 
2. นักเรียนทุกคน ได้เปลี่ยน

บรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่สถานที่
ภายนอกท าให้ได้รับรู้ประสบการณ์ตรง 

3. นักเรียนทุกคนมีความพึง
พอใจในระดับดีข้ึนไป  
สรุป ผลการประเมิน เฉลี่ยร้อยละ 95  

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1 ผู้ เกี่ยวข้องร้อยละ 95 
ให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี           

2  พ่ อ แ ม่  ผู้ ป ก ค ร อ ง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อย
ละ 95 มีความมั่นใจต่อระบบการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง
สถานศึกษาในระดับสูง 

 

1.  สถานศึกษามีการจัดวาง
ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน 
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติใน         

2. ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือใน
การวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่าง
ดี 

3. พ่ อ แ ม่  ผู้ ป ก ค ร อ ง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
โครงการพัฒนา ICT เครือข่ายใน
โรงเรียน 

1. สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนตามแนวปฏิรูป 

2.  ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้
จากการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. ครูผู้สอนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนตามแนวปฏิรูป 

2.  ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จาก
ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

3. ครูผู้สอนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ 

สรุปผู้ที่ เ กี่ ยวข้องมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

งานวัดผลประเมินผล 1. ครูมีการปฏิบัติหน้าที่ใน
การวัดผลประเมินผลการเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

2. ผู้ รั บ บ ริ ก า ร แ ละผู้ ที่

1. ครูทุกคนมีการปฏิบัติหน้าที่
ในการวัดผลประเมินผลการเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ในปัจจุบัน 

2. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการ
บริการ 

เกิดความพึงพอใจในการบริการ 
3. มีการออกเอกสารเป็นไป

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่ก าหนด 
พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ นักกีฬาได้เป็นตัวเทนของ

จังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับท่ีสูงขึ้น 

นักกีฬาได้เป็นตัวเทนของจังหวัด
ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับที่
สูงขึ้น 

โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

1. กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
มีวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติ งาน
อย่างเพียงพอ 

2. นักเรียนได้ รับ
ประสบการณ์ตรงจากการฝึกทักษะ
ปฏิบัติการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจ 

1. กลุ่ มสาระการงานอาชีพ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

2. นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการฝึกทักษะปฏิบัติการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจร้อย
ละ 90 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

พัฒนาระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน 

1. ชุมชน ผู้ปกครองรู้จัก
โรงเรียนมากขึ้น 

2. นั ก เ รี ยน  ผู้ ปกครอง 
ชุมชนได้ รั บข้อมูลข่ า วสารของ
โรงเรียน 

3. นักเรียนมีการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

4. มี เอกสารสารสนเทศ
โรงเรียนเป็นปัจจุบัน 

5. มีเว็บไซต์ของโรงเรียน
ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 

6. นักเรียน ครูได้รับการ
บริการด้านข้อมูลสารสนเทศอย่าง
สะดวกและท่ัวถึง 

1. ชุมชน ผู้ปกครองรู้จัก
โรงเรียนมากขึ้น 

2. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 

3. นั ก เ รี ย นมี ก า ร ศึ กษ าห า
ความรู้ด้วยตนเอง 

4. มีเอกสารสารสนเทศโรงเรียน
เป็นปัจจุบัน 

5. มีเว็บไซต์ของโรงเรียนในการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

6. นักเรียน ครูได้รับการบริการ
ด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างสะดวกและ
ทั่วถึง 

ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม
ชาวต่างชาติ 

นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และ
น าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่ ดี ขึ้ น  ส า ม า ร ถ ใ ช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และน า
ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

งานประชาสัมพันธ์ นักเรียน ครู บุคลากร และ
ชุมชนได้ทราบข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

1. ชุ ม ช น กั บ โ ร ง เ รี ย น มี
ปฏิสัมพันธ์ มีความเข้าใจตรงกันในการ
พัฒนาการศึกษาในโรงเรียน 

2 นักเรียน ครู บุคลากร และ
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ชุมชนได้ทราบข่าวสารของโรงเรียน 

Language Connect นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และ
น าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่ ดี ขึ้ น  ส า ม า ร ถ ใ ช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และน า
ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

แนะแนว นักเรียนได้รับบริการแนะ
แนวอย่างเป็นระบบทุกคน 

นักเรียนได้รับบริการแนะแนว
อย่างเป็นระบบทุกคน มีความพึงพอใจใน
ระดับดีร้อยละ 90 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1. สถานศึกษามีหลักสูตร
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือรวมข้อมูลมา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาจัดสร้างเครื่องมือ
แบบสอบถามความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และผู้ปกครอง เป็นแบบมาตรฐาน 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรการ
เ รี ย น รู้ ที่ เ ห ม า ะสม  สอดค ล้ อ ง กั บ
เป้าหมายการศึกษาและความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น 

3. ค รู ไ ด้ วิ เ ค ร า ะ ห์ ผู้ เ รี ย น
รายบุคคลมาพัฒนาหลักสูตรตามความ
ต้องการของท้องถิ่นมีความสมบูรณ์แบบ
และเป็นปัจจุบัน 

4. สถานศึกษาได้ปรับปรุง
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการต่างๆ 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

6. สถานศึ กษามี ก า ร วั ดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงกับเป้าหมาย
การศึกษาและความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น  ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพ้ีน
ฐาน 

 
นิเทศการสอน จ านวนครู นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจและ

ทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก



31 
 

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
มากขึ้น 

3. ผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ซึ่งมี ร้อยละ 88.80 ที่ได้รับการนิเทศ
ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อภาคเรียน 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

จ านวนครู นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีคุณภาพ ซึ่งจัดท าขึ้นตามแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 

2. มีความพร้อมต่อการประเมิน
คุณภาพภายใน โดยต้ นสั ง กั ด  และ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ. 

3. มี ร ะบบผดุ ง รั กษาระบบ
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของโรงเรียน ร้อยละ 90 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ 
ความสามารถด้านวิชาการและมีความ
พร้อมในการทดสอบระดับชาติ ร้อยละ 
86 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
เข้าร่วมการประชุม 

ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเข้าร่วม
การประชุม และมีความพึงพอใจร้อยละ 
91.5 

นิทรรศการศิลปะ กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของสาระดนตรี นาฏศิลป์ 
และทัศนศิลปะ 

อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรมไทยและร่วมด าเนิน
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  อั น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ได้จัดขึ้น 

2. นักเรียนมีความตระหนักถึง
คุณค่าความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระศิลปะ 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ 

2. นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของสาระดนตรี 
นาฏศิลป์ และทัศนศิลปะ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
การเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 92 

โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. นักเรียนร้อยละ 95 เป็นผู้
ห่างไกลยาเสพติด 

2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักและรู้จักป้องกันตนเองจากยา
เสพติด 

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้การท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ
ปรัชญาแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น 

2. นักเรียนและผู้ปกครองใน
ชุมชนรู้แนวทางในการสร้างอาชีพ ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความพึง
พอใจร้อยละ 90 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
โครงการค่ายพุทธบุตร ต่อต้านสิ่ง
เสพติด 

 
กลุ่มเป้าหมายมีความพึง

พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
1. นักเรียนโรงเรียนพนมทวน

พิทยาคมฯ เข้าร่วมโครงการค่ายพุทธ
บุตร 

2. นักเรียนโรงเรียนพนมทวน
พิทยาคมฯ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สร้างขวัญและก าลังใจ กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. มีการด าเนินงานสร้างขวัญ
ก าลังใจบุคลากรมีประสิทธิภาพ ทันเวลา 

2. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

3. ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 90 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเป้าหมายมีความพึง

พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการ

ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 5 ขั้นตอน 

2. การด าเนินงานระบบดูแล
ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
วินัยนักเรียน 

กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. นักเรียนทุกคนได้ เข้าร่วม
ด าเนินการ 

2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนและสามารถด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุขร้อยละ 96.33 

งานบริหารทั่วไป 
งานกิจกรรมนักเรียน 

 
นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ

ความรู้ ประสบการณ์และทักษะใน
การท างาน ร่วมท างานกันผู้ อ่ืนได้ 
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 

 
1. นั ก เ รี ย น ทุ กค น เ ข้ า ร่ ว ม

กิจกรรม 
2. นักเรียนได้รับความรู้ 

ประสบการณ์ พัฒนาการทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ร้อยละ 91 
อยู่ในระดับด ี

อาคารสถานที่ ผู้ที่ เกี่ยวข้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และอ านวยความ
สะดวกได้ และมีความพึงพอใจร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีสถานที่ที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และอ านวยความสะดวกได้ และมีความ
พึงพอใจร้อยละ 89.29 อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

สภานักเรียน นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์และทักษะใน
การท างาน ร่วมท างานกันผู้ อ่ืนได้ 
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 

1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. นักเรียนได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ พัฒนาการทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ร้อยละ 
90.91 อยู่ในระดับดีข้ึไปน 

งานโรงเรียนธนาคารพนมทวน
พิทยาคมฯ 

ครูและนักเรียนมีการออม
ร้อยละ 80 

1. ครูและนักเรียนมีการออม 
รู้จักประหยัดและอดออก ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

2. ครูและนักเรียนมีเงินใช้จ่าย
ในยามจ าเป็น 

งานอนามัย ครู นักเรียน และบุคลากร 
มี ย าและ เ ว ชภัณฑ์ ในกา รปฐม

ครู นักเรียน และบุคลากร มียา
และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลและ
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
พยาบาลและบริการสุขภาพเบื้องต้น บริการสุขภาพเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว มี

ความพึงพอใจร้อยละ 90 
งานสัมพันธ์ชุมชน ผู้ บ ริ ห า ร และครู  ส ร้ า ง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการ
ร่วมกันจัดการศึกษา 

โรงเรียนกับชุมชน หน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ มีความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีต่อกัน 

งานบริหารงานงบประมาณฯ 
งานแผนงาน 

 
1. มีวัสดุ – อุปกรณ์อย่าง

เพียงพอในการด าเนินงาน 
2. การใช้ทรัพยากรในการ

ด าเนินการอย่างคุ้มค่า 
3. ลดปัจจัยเสี่ยงในการใช้

งบประมาณ 

 
1. มี วั ส ดุ  – อุ ป ก ร ณ์ อ ย่ า ง

เพียงพอในการด าเนินงาน 
2. การ ใช้ท รั พยากร ในการ

ด าเนินการอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพมี
ความพึงพอใจร้อยละ 90 

3. ลดปั จ จั ย เ สี่ ย ง ในการ ใช้
งบประมาณลดลง 

สาธารณูปโภค บุคลากรมีสาธารณูปโภคที่
ครบ 

มีสาธารณูปโภคที่ครบในการ
อ านวยความสะดวก 

โครงการพัฒนา
ระบบงานการเงินและบัญชี 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
จัดเก็บเอกสารหรือเครื่องอ านวย
ความสะดวกในการท างานอย่าง
เพียงพอ 

2. เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บ
เอกสารหรือเครื่องอ านวยความสะดวกใน
การท างานอย่างเพียงพอ 

2. การท างานมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว 

งานพัสดุ 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
จัดเก็บเอกสารหรือเครื่องอ านวย
ความสะดวกในการท างานอย่าง
เพียงพอ 

2. เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บ
เอกสารหรือเครื่องอ านวยความสะดวกใน
การท างานอย่างเพียงพอ 

2. การท างานมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

1. ย า น พ า ห น ะ ข อ ง
โรงเรียนได้รับการซ่อมบ ารุง 

2. ย า น พ า ห น ะ ข อ ง
โรงเรียนอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

1. ยานพาหนะของโรงเรียน
ได้รับการซ่อมบ ารุง 

2. ยานพาหนะของโรงเรียนอยู่
ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เสริมสร้างความ

สามัคคีในองค์กรท า ให้การท างาน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังให้ผู้
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ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เข้า
มามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผลจาก
การนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนควรวางแผนระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

  - 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  ครูใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่ วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน  ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  
1 เรื่อง   

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
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และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
การบันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขในการปัญหา
จริง โดยใช้กระบวนการ PLC ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพให้นักเรียนน าเสนอผลงาน  

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ

คิดได้ปฏิบัติจริง  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม (มาตรฐานที่ 2 รวมกับมาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์คือ มาตรฐานที่ 1 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ  

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

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียน พนมทวนพิทยาคมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ที่ได้จาก 

การประเมิน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนร้อยละ 89.88 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ดีเลิศ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 88.19 ดีเลิศ 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘0.69 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 97.14 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ 81.81 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ 89.29 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

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

เฉลี่ยร้อยละ 83.55 
  

ดีเลิศ 

     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 96.67 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 90.16 ยอดเยี่ยม 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ 92.35 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ที่ได้จาก 

การประเมิน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนร้อยละ 89.07 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ดีเลิศ 

     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนร้อยละ 91 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ผู้เรียนร้อยละ 88.21 
ได้ระดับดีขึ้นไป ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 90.74 ยอดเยี่ยม 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ร้อยละ ๙2 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๙0.50  
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถาน ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๙0.18 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 91.08 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๙0.65 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
       และการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙0 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

89.74 ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 83 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 9๐ 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 92.50 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๓.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 88.80 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 94.40 
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

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

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
    นักเรียน มีสุขภาวะทางร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จากการท า
กิจกรรมทางกีฬา นันทนาการ และโครงการต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
    มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สังเกตได้
จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และมี
มารยาทที่ดี เช่น การไหว้ทักทายคุณครู นอกจากนี้นักเรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จากการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความ
เป็นไทยร่วมกับทางโรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและให้ความ ส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
    ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนรวม ถึงการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ครูมีความรู้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
วางแผนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม ก าหนดเป้าหมายในการ
สอน 

คุณภาพของเด็ก 
    คว ร พัฒนาใน เ รื่ อ งผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน และผลการสอบวัด
ระดับชาตินั ก เ รี ยนให้มี ผลที่ ดี ขึ้ น 
เนื่ อ งจากคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนน
สอบระดับประเทศ จึงต้องเร่งพัฒนา
ให้มีผลที่ ดียิ่ งขึ้น  และอาจจะต้อง
พัฒนาควบคู่ไปกับสมรรถนะส าคัญ
ของนักเรียน เช่น ความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
เป็นต้น 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 - 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
     ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น 
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 2. โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน 
 3. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ 

4. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
5. โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรยีนพนมทวนพิทยาคมฯ 
 

 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศ เรื่อง นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต รวมทั้ง อัตลักษณแ์ละจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่ วนร่วมของ
ผู้เกีย่วขอ้งทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
               

  ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

 
(นายวีระชัย บุญอยู่) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสคุนธสิทธิ์อุปถมัภ์” 

…………………………………………………………………………. 
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้า 
หมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 

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

  ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

  
(นายวีระชัย บุญอยู่) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ร้อยละ ๗๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                             ร้อยละ    ๖๐ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           ร้อยละ    ๖๐ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                           ร้อยละ    ๖๐ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     ร้อยละ   ๖๐ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                          ร้อยละ    ๗๕ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               ร้อยละ    ๘๕ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                         ร้อยละ    ๘๐ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                  ร้อยละ    ๘๐ 

ร้อยละ ๗๐ 
ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป 

     6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๙๐  

ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐  

ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๐  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๙๐  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๙๐  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๘๐  

ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐  
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๐  
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘๐  
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐  
ปฏิบัติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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ประกาศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสคุนธสิทธิ์อุปถมัภ์” 

             เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
************************** 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา มีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขึ้น และได้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 
เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้ันตอนและวิธีการ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จงึขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. นางวันทอง จันทร์วีระชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางสุรินทร์   ภักดิ์วิไลเกียรติ ครูรักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธาน 
3 นางฐิติยา เกิดแสง  ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
4. นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  กรรมการ 
5. นายนพดล สายเทียน ครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 

(นางสุรินทร์  ภักดิ์วิไลเกียรติ)  
   ครูรักษาการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนพนมทวนพทิยาคม “สว่างเคลิม้สุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” 

ที่  15/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดท า

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ จึงขอ
แต่งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ปฏิบัติ พัฒนา และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 นางสุรินทร์    ภักดิ์วิไลเกียรติ ครูรักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน 
 นายมาโนช  คงนะ  รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
 นางสาวจรรยา  ปลื้มมาก ฝ่ายบุคคล    กรรมการ 
 นางวรัญยา  ปิยะพันธ์ ฝ่ายบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
 นายนพดล  สายเทียน คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. ให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนการด าเนินงาน 
  2. ประสานงาน และแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบปฏิบัติ พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประกอบด้วย 
 1. นางวรัญยา   ปิยะพันธ์  ครู   ประธานกรรมการ 
 2. นางสุรินทร์   ภักดิ์วิไลเกียรติ ครู   กรรมการ 
 3. นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนมาศ ครู   กรรมการ 
 4. นางสาวศศิธร ปวุตินันท์ ครู   กรรมการ  
 5. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีแป้น  ครู   กรรมการ 
 6. นางกิติยา   พันธ์ครุฑ  ครู   กรรมการ 
 7. นางกัญญาภัทร บุญมานุช ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
 1. นายมาโนช  คงนะ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางบุญศรี   คงนะ  ครู   กรรมการ 
 3. นางสาวสุกัลยา อุบลรัตน์  ครู   กรรมการ 
 4. นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธุ์ ครู   กรรมการ 
 5. นางสาววิชชุลดา นรด ี  ครู   กรรมการ 
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 6. นางสาวชวิกา ทีเจริญ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประกอบด้วย 
 1. นางสาวจรรยา ปลื้มมาก  ครู   ประธานกรรมการ 
 2. นายโกมินทร์  แสงสุวรรณ ครู   กรรมการ 
 3. นายสมชาย  ภุมรินทร์  ครู   กรรมการ 
 4. นายตะวัน   แสงทอง  ครู   กรรมการ 
 5. นายมานพ   ปีพุ่ม  ครู   กรรมการ 
 6. นายนพดล   สายเทียน ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่ 1. จัดสร้างเครื่องมือประเมินและด าเนินการประเมินในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบพร้อม
สรุปผล 
  2. ค านวณคะแนนรายตัวบ่งชี้ แล้วรวบรวมข้อมูลส่งงานประกันคุณภาพ เพ่ือรวบรวมและ
สรุปผลเป็นรายมาตรฐานต่อไป 
  3. รวบรวมเอกสาร ประสานงานกับกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานต่าง ๆ เพ่ือน าสรุปผล
ตามแนวทางที่ให้ไว้ 
  4. เข้าร่วมประชุมกับทุกมาตรฐาน เพื่อวางแผนการประเมิน 
 
3. ฝ่ายสรุปผลและจัดท ารูปเล่มเพื่อรายงาน 
 นายนพดล  สายเทียน คร ู   ประธานกรรมการ 
 นางสาวจรรยา  ปลื้มมาก คร ู   กรรมการ 
 นายสมชาย  ภุมรินทร์ คร ู   กรรมการ 
 นายตะวัน  แสงทอง  คร ู   กรรมการ 
 มีหน้าที่ 1. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการให้ข้อมูล เอกสารประกอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
  2. รวบรวมข้อมูลและผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน 
  3. สรุปและจัดท ารูปเล่ม เพื่อรายงานหัวหน้าสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
 
   สั่ง ณ วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ.2562 
 

 

 
(นางสุรินทร์  ภักดิ์วิไลเกียรติ)  

   ครูรักษาการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
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