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ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามะยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



ก 

 

   

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ไดด้ าเนินงานดา้นการสร้างความเขม้แขง็ของระบบประกนัคุณภาพภายในอยา่ง
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัโดยไดด้ าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดงัน้ี 
 ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายในการพฒันา ให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของตน้สังกดั สภาพบริบท ปัญหา ความตอ้งการโดยเนน้การมีส่วนร่วม 
 ๒. การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี                
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๓. ปฏิบติังานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

 ๔. จดัใหมี้การก ากบัติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ 
อยา่งต่อเน่ือง  

๕. จดัท ารายงานผลการประเมินตนเองน ามาพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา/ส่งหน่วยงานตน้สังกดั 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓

ส่งผลใหโ้รงเรียนปากแพรกวทิยาคม ไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน พฒันากระบวนการการบริหารจดัการ 

และพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแต่

ละมาตรฐาน จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปไดว้า่ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน ประกอบดว้ยมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบิหารและการจดัการศึกษา และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั อยูใ่นระดบัดีเลิศ ดีเลิศ และยอดเยีย่มตามล าดบั สถานศึกษามีการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนอยา่งหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความตอ้งการพฒันาตามสภาพของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัจุดเนน้

ของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทอ้งถ่ิน โรงเรียนปากแพรกวทิยาคมไดส่้งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

ผา่นการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ของสพฐ. ระดบั ๒ ดาว อีกทั้งออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ี

เกิดจากการมีส่วนร่วม ใชผ้ลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผา่นมาเป็นฐานในการพฒันา และสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายการพฒันา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแกไ้ขงานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ครูจดั

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัการเรียนรู้ทั้งรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Active leaning 

วเิคราะห์ ออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 



(ฉบบัปรับปรุง ๒๕๖๐)  พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ติดตาม 

ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพฒันาและแก้ปัญหารายบุคคล สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในอยา่งเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ โดยสถานศึกษาให้ความส าคญักบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อ

เกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจดักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงและ

สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวนัได้ โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน  โดยมีการจัดกิจกรรมท่ี

หลากหลายทั้งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมดา้นกีฬา และ กิจกรรมความคิด

สร้างสรรค์ มีการคดักรองนกัเรียน การเยี่ยมบา้นนกัเรียนเพื่อน าผลท่ีไดม้าใช้ในการพฒันาผูเ้รียนรายบุคคล มี

การจดัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้นาข้อมูลสะท้อนกลับมาใช้ข้อมูลในการ

ปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้ 

 แนวทางการพฒันาในอนาคต 

ด้านคุณภาพผู้เรียน เนน้พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พฒันาความสามารถดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ของครู โดยครูวางแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัช้ีวดัและตามศกัยภาพผูเ้รียน โดยส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้การคิดวิเคราะห์น าความรู้ไป

ประยกุตใ์ช ้มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ มีความ

รับผดิชอบ รักการท างาน และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

ด้านการการบริหารจัดการ การบริหารมีการบริหารจดัการวางแผนระบบงาน  มีการส่ือสารระบบการ

ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน  มีการน าส่ือไอซีทีมาใชพ้ฒันาผูเ้รียน มีการนิเทศก ากบัติดตามและตรวจสอบการท างาน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๑.  ฝึกระเบียบวนิยัดา้นการรักษาความสะอาด ทั้งส่วนตนและส่วนรวม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและมีจิต

อาสา 

 ๒.  ส่งเสริมครูให้มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล ใช้กระบวนการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาและพฒันา

ผูเ้รียน พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน   

 ๓.  แสวงหาเทคนิค /วิธีการ /นวตักรรม /ส่ือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา สร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้กบัหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ 



ข 

 

   

 ๔.  พฒันาความสามารถดา้นการใช้ภาษาท่ี ๒ ภาษาองักฤษ ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารให้กบัครูและ

นกัเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ๕.  พฒันาระบบบริหารและการจดัการโดยใชร้ะบบคุณภาพ 
ค าน า 

 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” ฉบบัน้ีจดัท าข้ึน
เพื่อรายงานผล การจดัการศึกษาของโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม ในปีการศึกษา๒๕๖๓ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ท่ีก าหนดให้
สถานศึกษาจดัท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีส่งหน่วยงานตน้สังกดัและเผยแพร่แก่สาธารณชน 

เน้ือหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียนเก่ียวกบัผูบ้ริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานท่ี ชุมชน หลกัสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้
ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนใหมี้คุณภาพสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารฉบบัน้ี
จะเป็น ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

       
 

  
  
         ด าหริ  จนัทชูโต 
                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
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สารบัญ 
ส่วนที ่                   หน้า 

บทสรุปผูบ้ริหาร          ก 
ส่วนที ่๑  ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 
 ๑.๑ ขอ้มูลทัว่ไป................................................................................................................ 
 ๑ 
 ๑.๒ แนวทางการจดัการศึกษา.......................................................................................... 
 ๓ 
 ๑.๓ ขอ้มูลบุคลากรของสถานศึกษา.................................................................................. 
 ๔ 
 ๑.๔ ขอ้มูลนกัเรียน  ........................................................................................................ 
 ๙ 
 ๑.๕ ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา  .....................................................         ๑๑ 
 ๑.๖ ผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  ......................................................          ๑๔ 
 ๑.๗ ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผา่นมา  ..............................................................................         ๑๕ 
 ๑.๘  ขอ้มูลอาคารสถานท่ี ........ .....................................................................................         ๑๘ 
  ๑.๙  ขอ้มูลงบประมาณ.....................................................................................................         ๑๘ 
 ๑.๑๐ สภาพชุมชนโดยรวม................................................................................................         ๑๙ 

๑.๑๑ แหล่งเรียนรู้  .........................................................................................................         ๑๙ 
 ๑.๑๒  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ..............................         
๒๐ 
ส่วนที ่๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน............................................................................        ๒๗ 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ...................................................        ๓๐ 
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 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั..................        ๓๓ 
 

ส่วนที ่๓ สถานศึกษามีแผนพฒันาตนเองต่อไปอย่างไรให้รักษามาตรฐานทีด่ีขึน้กว่าเดิม ๑ ระดับ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา          ๓๖ 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
ภาคผนวก................................................................................................................             ๓๗ 
 ประกาศโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม วา่ดว้ยเร่ืองการก าหนดมาตรฐาน         ๔๑ 

และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา         
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา        ๔๔ 
ของสถานศึกษา           

 
สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี                         หน้า                      

      ๑  แสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

…………………………………….………...........   ๔ 

      ๒ แสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  ……………………...………..…  

๕ 

      ๓  แสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา 

………………………………………………   ๖ 

  ๔  แสดงจ านวนจ านวนภาระงานสอนเฉล่ียต่อสัปดาห์ ของครูในแต่ละสาขาวชิา  ………………….……...   

๙ 

     ๕  จ านวนนกัเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓    

……………………………..………………………..……………..….........   ๙ 

     ๖ ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดบั ๒.๕         ๑๑ 
   และ ๓ ข้ึนไป จ าแนก  ตามระดบัชั้น ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓    



จ 

 

   

๗  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนรายคุณลกัษณะ ปีการศึกษา            ๑๒            ๘ 

แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน จ าแนกตามระดบัชั้น                     ปี

การศึกษา   ๒๕๖๓                  ๑๓ 

    ๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖          ๑๔ 

 ๑๐ ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/ครู/นกัเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓           ๑๕ 

     ๑๑ สถิติการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม          ๑๙ 

     ๑๒ สถิติการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอก จ าแนกตามระดบัชั้น           ๒๐ 

    ๑๓ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ                    ๒๐ 

    ๑๔ หลกัฐานสนบัสนุน มาตรฐานท่ี ๑              ๒๙ 

    ๑๕ หลกัฐานสนบัสนุน มาตรฐานท่ี ๒              ๓๒ 

    ๑๖ หลกัฐานสนบัสนุน มาตรฐานท่ี ๓              ๓๔ 

 
สารบัญภาพ 

 
 ภาพที ่          หน้า 

ภาพท่ี ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งงาน  

 ๕ 

ภาพท่ี ๒ แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนครูและบุคลากร       

จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร     

 ๕ 

ภาพท่ี ๓  จ  านวนนกัเรียนแยกตามระดบัชั้น      

 ๑๐ 

ภาพท่ี ๔  จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามปีการศึกษา      ๑๐ 



ฉ 

 

   

ภาพท่ี ๕  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่กลุ่มสาระ 

ในระดบั ๒.๕ และ ๓ ข้ึนไป       ๑๑  

ภาพท่ี ๖  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนรายคุณลกัษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ๑๒ 

ภาพท่ี ๗  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนรายคุณลกัษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ๑๓ 

ภาพท่ี ๘  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ๕ ดา้นรายคุณลกัษณะ ปี ๒๕๖๒   ๑๔ 

ภาพท่ี ๙  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๓    ๑๕ 

ภาพท่ี ๑๐ ขอ้มูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓      ๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ของโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ 
เม่ือวนัท่ี  ๑๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๓ ของโรงเรียนปากแพรกวทิยาคมแลว้     
 

          เห็นชอบใหด้ าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานตน้สังกดัและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้



ช 

 

   

 
 
 
 

          (ลงช่ือ)  
        ( นายปราโมทย ์เพชรรัตน์ ) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

          โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

 
 
 

 

 

 

 



๑ 

 

   

ส่วนที๑่ 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 
๑. ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

 ช่ือโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมท่ีตั้ง๒๓๑หมู่๑ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการโทรศพัท์ ๐๗๗–๒๕๙๓๘๑ ,๐๗๗ –

๒ ๕ ๙ ๓ ๓ ๓  โ ท ร ส า ร ๐ ๗ ๗ -๒ ๕ ๙ ๓ ๐ ๖  E–mail pakprak๐ ๒ ๘ @gmail.com website: 

www.pakprak.ac.th เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ เขตพื้นท่ีบริการอ าเภอ

ดอนสัก ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลดอนสัก ต าบลปากแพรก ต าบล ไชยครามและอ าเภอกาญจนดิษฐ ์

ไดแ้ก่ ต าบลท่าอุแท  

ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม   ตั้ งอยู่บนถนนหลวงสาย ๔๐๑ สายสุราษฎร์ธานี -

นครศรีธรรมราชหลกักิโลเมตรท่ี ๕๕ มีพื้นท่ี ๓๕ ไร่  ๒ งาน ซ่ึงเป็นท่ีดินป่าสงวนไชยคราม-ประดู่  

กรมป่าไมอ้นุมติัให้เขา้ใชป้ระโยชน์ ตามประกาศกรมป่าไม ้ฉบบัท่ี ๑๖๑/๒๕๓๓ ประกาศ ณ วนัท่ี 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๓ 

โรงเรียนได้เปิดท าการสอนคร้ังแรกตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๑ โดยเป็นหน่วยการเรียน 

(สาขา)ของโรงเรียนดอนสักผดุงวทิยเ์ปิดรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวนรับได ้๔๖ คน ซ่ึง

ได้รับความอนุเคราะห์จากสภาต าบลปากแพรก ได้ต่อเติมใต้ถุนอาคารของโรงเรียนองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม ้๙ เป็นหอ้งเรียนชัว่คราว งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๒ สภาต าบลปากแพรกไดจ้ดัสร้างอาคารชัว่คราวจ านวน ๑ หลงั ๔ ห้อง 

เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท บนท่ีดินของโรงเรียน (สนามฟุตบอลในปัจจุบนั) 

การศึกษา ๒๕๓๓ กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัตั้งเป็นโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ประกาศ  

ณ วนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓ ให้ นายทนุ  นิตยน์รา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียน ดอนสักผดุงวิทย ์               

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมอีกต าแหน่งหน่ึงวนัท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๔ กรม

สามญัศึกษา ไดอ้อกค าสั่ง ๓๖๕๖/๒๕๓๓ ใหน้ายชยัวฒัน์ แกว้บวัทอง ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่โรงเรียน

ดอนสักผดุงวทิย ์มาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน 



๒ 

 

   

วนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ปีการศึกษา ๒๕๔๐ กระทรวงศึกษาธิการอนุมติัให้เปิดสอน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามค าสั่งกรมสามญัศึกษาท่ี ๓๖๘/๒๕๔๐  

วนัท่ี   ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๔ ถึง   ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ นายพรชัย  ปลอดจินดา 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนตะกุกใต ้ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรก

วทิยาคม  

วนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นายส าราญ เผือกคง ผูอ้  านวยการ

โรงเรียนประดู่พิทยาคม ไดรั้บแต่งตั้งใหม้าด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม  

วนัท่ี ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕   นายประยงค ์ อินนุพฒัน์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดันอก ไดรั้บ

แต่งตั้งใหม้าด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

วนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นห้วยด่าน 

ไดรั้บแต่งตั้งใหม้าด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

วนัท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นางสาวด าหริ  จนัทชูโต รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

๒ ไดรั้บแต่งตั้งใหม้าด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคมจนถึงปัจจุบนั 

ตราสัญลกัษณ์โรงเรียน 

 

 

ค าขวญั/ปรัชญา 

               ธมฺโม วชฺิชา จ นิจฺจภิยฺโย “คุณธรรมความรู้ ยงับุคคลให้เจริญรุ่งเรือง” 

สีประจ าโรงเรียน 

    สีน ้าเงิน สีชมพ ู

อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

บรรยากาศน่าอยู ่ เรียนรู้หลากหลาย สวนป่ามากมาย พรรณไมม้ากมี 

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

บรรยากาศน่าอยู ่แหล่งเรียนรู้หลากหลาย 



๓ 

 

   

 

 

 

๑.๒  แนวทางการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมไดด้ าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจดัการศึกษาสถานศึกษา

ของสถานศึกษาในรอบปีในรอบปีท่ีผา่นมา มีการวเิคราะห์นโยบาบปฏิรูปการศึกษา เพื่อศึกษาและน าขอ้มูล 

ผลการประเมินผลการนิเทศติดตามการขบัเคล่ือนตามนโยบายต่าง ๆ จดัประชุมครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อ

รับทราบแนวทางในการปฏิบติั ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธในการจดัการศึกษา ของ

สถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันาและความจ าเป็นเร่

ด่วนของสถานศึกษา ตลอดจนสอดรับกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษา และพร้อมทั้งจดัหาทรัพยากร และ

จดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 

วสัิยทศัน์ 

ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑  บนพื้นฐานความเป็นไทย พัฒนาครูเป็นมืออาชีพ รักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลภายใตค้วามพอเพียง       

พนัธกจิ 

๑. จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรู้สู่การศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อปลูกฝังสร้างจิตส านึกและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
๔. พฒันาครูและบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ 
๕. พฒันาภูมิทศัน์ใหส้ะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภยั และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
๖. นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจดัการ จนเกิดเป็นวิถีชีวิต พอเพียงกบัครู
และนกัเรียน 
๗. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์  
๑. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและคุณภาพตามมาตรฐานสากล  



๔ 

 

   

๒. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. ผูเ้รียนมีจิตส านึกและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
๔. ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ 
๕. สถานศึกษามีภูมิทศัน์สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภยั และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก 
๖. ครู ผูเ้รียน บุคลากรน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจดัการจนเกิดเป็นวิถี
ชีวติพอเพียง 
๗. สถานศึกษาบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา 
๑. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
๒. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และเกิดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. ปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้จิตส านึกและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
๔. พฒันาครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ 
๕. พฒันาสถานศึกษาให้มีภูมิทศัน์สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภยั และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก 
๖. ส่งเสริมการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
๗. ส่งเสริมการบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๑.๓  ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๑.๓.๑ บุคลากร  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  พนักงานราชการครูอตัราจ้าง   เจ้าหน้าทีอ่ื่น ๆ 
ตารางที ่๑ แสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งงาน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) 

 

รวม 

ระดบัการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง

(เฉล่ีย) 

(ปี) 

ชาย หญิง 

ต ่ากวา่ 

ป.ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ป.

เอก 

ผูบ้ริหาร  ๑ ๑   ๑  ๑ 

ครู (บรรจุ) ๗ ๙ ๑๖  ๑๒ ๔  ๑๙ 

ครูอตัราจา้ง ๑ ๒ ๓  ๓   ๑๐ 



๕ 

 

   

ครูชาวต่างประเทศ  ๑ ๑  ๑   ๙ 

พนกังานบริการ ๑  ๑ ๑    ๑๐ 

ครูนกัเรียนเรียนรวม  ๒ ๒  ๒   ๖ 

เจา้หนา้ท่ีธุรการ ๐ ๑ ๑  ๑   ๑๐ 

- จ  านวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- จ  านวนครูท่ีสอนตรงความถนดั ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- สาขาท่ีขาดแคลนครูวชิาเกษตร วชิาพลศึกษา ภาษาไทย ชีววทิยา จ านวน  ๔ คน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๑ แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ตารางที ่๒ แสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกวฒิุการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต ่ากว่าปริญญาตรี 

จ านวนคน - ๔ ๑๘ ๑ 

ร้อยละ - ๑๒ ๗๙ ๔ 

 

 

 

 

๔  

 ๔  
๑๒  

๔  ๔  
   

๔  

                                     

                      

         

ค       จ  

ค       จ  ง

ค  ช     ง      

   กง     ก  

    

    

   

                     ก           



  

 

   

 

 

ภาพที ่๒ แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามวฒิุการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 

 

ตารางที ่๓  แสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามสาขาทีจ่บการศึกษา 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/

วทิยฐานะ 
วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

๑ นายธนโรจน์ ก าเหนิดมณี ๕๘ ๓๑ ครู คศ. ๒ ค.บ. สังคมศึกษา 

 

สังคมศึกษา  

ม.๓,๔,๖ 

๒ นายพงศส์นิท ศรีปานนิล ๔๖ ๒๓ ครู คศ.๒ ค.บ. ดนตรีศึกษา 

 

ดนตรี 

 ม.๑-๖ 

๓ นายชูชยั ไชยวกิ ๕๒ ๒๙ ครู คศ.๒ ค.บ. วทิยา 

ศาสตร์

ทัว่ไป 

วทิยฯ์  

ม.๑ - ม. ๖ 

ชีววทิยา ม.๖ 

๔ นายสัญญา  จนัทร์ร่ม ๔๒ ๑๑ ครู คศ.๒ ค.บ. 

 

อุตสาห 

กรรมศิลป์ 

การงานอาชีพฯ 

ม.๑-๖ 

๕ นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล ๔๐ ๑๓ ครู ค.ศ.๓ วทบ.   เคมี 

 

วทิยฯ์ ม.๒ 

เคมี ม.๔,๕,๖ 

ชีววทิยา ม.๔ 

๖ นางสาวพนิดา ดวงศิริ ๒๘ ๑ ครู ผูช่้วย ค.บ. ภาษาองักฤ ภาษาองักฤษ ม. 



๗ 

 

   

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/

วทิยฐานะ 
วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

ษ ๒,๓,๕,๖ 

๗ นายนิพนธ์ โสภา ๓๖ ๑๐ ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ 

 

คณิตศาสตร์  

ม.๑-๓ 

๘ นายสิทธิเดช โสมปาน ๕๖ ๓๒ ครู คศ.๒ กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ม.๑,๒,๔,๕ 

๙ นางจีรพงค ์ทองใหญ่ ๕๑ ๒๘ ครู คศ.๓ กศ.บ. ฟิสิกส์  

 

วทิยฯ์ ม.๑ – ๓ 

ชีววทิยา ม.๕ 

ฟิสิกส์ ม.๔-๖ 

๑๐ นางกนกกาญจน์ จนัทร์

รงค ์

๕๘ ๓๓ ครู คศ.๓ ศษ.ม การสอน

สังคมศึกษา 

 

 

สังคมศึกษา 

ม.๓,๔,๕,๖ 

ประวติัศาสตร์ 

ม.๔,๕ 

๑๑ นางจุไรวรรณ เอ่ียมสาม

โคก 

๔๔ ๑๓ ครู คศ.๓ วท.บ วทิยาการ

คอม       พิว

เตอร์ 

เทคโนโลยฯี 

ม.๑-๖ 

๑๒ นางพนสัดา วมิล ๕๗ ๓๓ ครู คศ.๒ ค.บ. คณิตศาสตร์ 

 

คณิตศาสตร์ 

ม.๑,๒,๔,๖ 

๑๓ นางสุภาภรณ์ ขาวผอ่ง ๔๔ ๑๖ ครู คศ.๒ ค.บ. คอม 

พิวเตอร์

ศึกษา 

เทคโนโลยฯี 

ม.๒,๓,๔,๕ 

๑๔ นางสาวสุทธิลกัษณ์ เก้ือ ๓๗ ๕ ครู คศ.๑ ศศ.บ ออกแบบ ทศันศิลป์ 



  

 

   

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/

วทิยฐานะ 
วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

ดว้ง นิเทศศิลป์ ม.๑-๖ 

๑๕ นางสกุลตลา มคัราช ๓๑ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 

ม.๑,๓,๔ 

๑๖ นางสาวธญัญพ์ิชชา  

จนัทร์เสถียร 

๓๐ ๕ ครู คศ.๑ กศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย 

ม.๒,๓,๔,๖ 

 

 

พนักงานราชการ 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 

ประสบการ

ณ์การสอน 

(ปี) 

วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวรจนา  ฟ้อนร าดี ๔๕ ๘ ค.บ. บรรณารักษ์

ศาสตร์ 

ภาษาไทย ม.  

๑,๒,๓,๔,๕ 

การใชห้อ้งสมุด ม.๑-

๕ 

งบประมาณ 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การสอน (ปี) 
วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวนิศานาถ เงินสยาม ๔๑ ๑๖ คศ.บ. อาหารและ

โภชนาการ 

คหกรรม งบประมาณ 



๙ 

 

   

ครูอตัราจ้าง 

 

บุคลากร 

 

ตารางที ่๔  แสดงจ านวนจ านวนภาระงานสอนเฉลีย่ต่อสัปดาห์ ของครูในแต่ละสาขาวชิา 

 ม.๑-๖ 

๒ นายนิยม บุญช่วยส่ง ๓๕ ๘ ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา  

ม.๑-๖ 

พลศึกษา  

ม.๑-๖ 

เงินนอก

งบประมาณ 

๓ นางสาววรวรรณ  บุญราช ๒๔  

๒ 

ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 

ม.๑ - ๖ 

เงินนอก

งบประมาณ 

๔ Mrs. Mirafe Gaddao ๕๑ ๗  Bachelor of 

Science in 

Agricultural 

Education 

ภาษาองักฤษ 

ม.๑-๖ 

เงินนอก

งบประมาณ 

ที่ ช่ือ – สกุล อายุ วุฒิ ต าแหน่ง 

๑ นางสาวภทันารี กล่ินแกว้ ๓๖ ศศ.บ. ครูพี่เล้ียงนกัเรียนเรียนร่วม 

๒ นางสาวนุศรินทร์ อินทร์แกว้ ๓๒ บธบ. พี่เล้ียงนกัเรียนเรียนร่วม 

๔ นางพิรพร บุญพฒัน์ ๓๙ วท.บ. เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

๔ นายพะเนิน ชูมณี ๕๕ มธัยมศึกษาตอนปลาย ช่างปูน ๒ 



๑๐ 

 

   

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 

ตารางที ่๕  จ านวนนกัเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวม ๒๗๖ คน ( ขอ้มูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ) 

ระดับช้ันเรียน   ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
รวม

ทั้งหมด 

เพศ 
ชาย ๓๒ ๑๗ ๒๒ ๗๑ ๑๖ ๑๒ ๗ ๓๕ ๑๐๖ 

หญงิ ๓๑ ๓๑ ๓๕ ๙๗ ๒๕ ๒๓ ๒๕ ๗๓ ๑๗๐ 

รวม   ๖๓ ๔๘ ๕๗ ๑๖๘ ๔๑ ๓๕ ๓๒ ๑๐๘ ๒๗๖ 

เฉลีย่ต่อห้อง   ๓๒ ๒๔ ๒๙ ๘๔ ๒๑ ๑๘ ๑๖ ๕๔ ๑๓๘ 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับช้ัน 

สาขาวชิา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลีย่ของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวชิา (ชม./สัปดาห์) 

คณิตศาสตร์ ๓ ๑๙ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ๒๔ 
ภาษาไทย ๓ ๒๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๔ ๑๖ 
สังคมศึกษา ๒ ๒๔ 
การงานอาชีพ ๒ ๒๐ 
ศิลปะ ๒ ๑๘ 
สุขศึกษาและพละศึกษา ๑ ๒๐ 

รวม ๒๓ ๒๑ 



๑๑ 

 

   

 
ภาพท่ี ๓ จ านวนนกัเรียนแยกตามระดบัชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๔ จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามปีการศึกษา 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ๓

๔ 

๕๗

๔๑

๓๕

๒๓

  ๑

  ๒

  ๓

  ๔

  ๕

   

                                 

                                       



๑๒ 

 

   

๑.๕  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
       ๑.๕.๑ ร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับ ๒.๕ และ ๓ ขึน้
ไป  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ตารางที ่๖ ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดบั ๒.๕ และ ๓ ข้ึน
ไป จ าแนกตามระดบัชั้น ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ระดบัชั้น/จ านวน ร้อยละของระดบัผลการเรียน 

ตั้งแต่  ๒.๕ ขึน้ไป ตั้งแต่ ๓.๐ ขึน้ไป 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๙.๗๓ ๓๑.๖๔ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๖๓.๕๓ ๕๒.๕๕ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๖๔.๖๕ ๕๔.๐๐ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ๗๕.๐๗ ๖๑.๑๐ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ๘๗.๐๗ ๗๙.๖๕ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ๘๘.๘๔ ๘๕.๒๗ 

ค่าเฉล่ีย ๖๙.๘๒ ๖๐.๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

              

       

              

       

              

       

              

       

              

       

              

       

                                         

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

                                                                                           

                                                             



๑๓ 

 

   

 
ภาพที ่๕ ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดบั ๒.๕ และ ๓ ข้ึน
ไป 

 
๑.๕.๒ จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันทีผ่่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 
การคิดค านวณ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ทกัษะส าคัญตามหลกัสูตร 

ตารางที ่๗  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลกัษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดบัชั้น/จ านวน ระดับผลการประเมินร้อยละ 

3 2 1 0 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 34.55 53.28 12.17 0.00 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 39.61 49.67 10.46 0.26 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 39.36 53.09 7.21 0.00 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 42.30 53.13 4.31 0.26 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 70.98 28.39 0.79 0.00 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 62.72 37.05 1.34 0.00 

รวมทั้งหมด 289.52 274.61 36.28 0.52 



๑๔ 

 

   

 
 
ภาพที ่๖ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนรายคุณลกัษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

ตารางที ่๘ แสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ีการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน จ าแนกตามระดับช้ัน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดบัชั้น/จ านวน ระดับผลการประเมินร้อยละ 

3 2 1 0 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 34.65 49.53 15.82 0.00 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 38.69 44.84 16.47 0.00 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 39.36 53.09 7.21 0.00 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 35.90 57.05 6.92 0.13 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 66.25 32.49 1.42 0.00 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 61.38 37.95 1.79 0.00 



๑๕ 

 

   

รวมทั้งหมด 276.23 274.95 49.63 0.13 

 
ภาพที ่๗ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนรายคุณลกัษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
๑.๕.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้านรายคุณลกัษณะ ปี ๒๕๖๒ 
 

 
 
ภาพที ่๘ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้านรายคุณลกัษณะ ปี ๒๕๖๒ 



๑  

 

   

๑.๖ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

ตารางที ่๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ จ าแนกตาม  
กลุ่มสาระ 

ระดับช้ัน/รายวชิา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ๔๓.๑๒ ๒๒.๕๔ ๒๒.๔๑ ๒๙.๓๐ ๓๓.๑๐ 

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวดั ๔๔.๒๕ ๒๗.๘๐ ๒๕.๑๗ ๓๒.๑๔ ๓๕.๙๐ 

คะแนนเฉลีย่สังกดัสพฐ. ๔๕.๒๒ ๒๙.๗๓ ๒๖.๓๓ ๓๓.๐๔ ๓๖.๓๒ 

คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ ๔๔.๓๖ ๒๙.๙๔ ๓๓.๐๔ ๓๒.๖๘ ๓๕.๙๓ 

 

 

 
 

เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 



๑๗ 

 

   

 

ภาพที ่๙ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
๖ ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

๑.๗  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

ตารางที ่๑๐ ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/ครู/นักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลั หน่วยงานทีม่อบ
รางวลั 

สถานศึกษา 
 ผา่นการประเมินโรงเรียนคณธรรม ของสพฐ. 

ระดบั ๒ ดาว  
สพม สุราษฎร์ธานี 

ชุมพร 

ผู้บริหาร 

นางสาวด าหริ  จนัทชูโต 
 ไดรั้บกายกยอ่งเป็นผูบ้ริหารดีเด่น เน่ืองจากวนัครู 

๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑๐ ประจ าปีการศึกษา 

 
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 
ส านกังานเครือข่าย



๑  

 

   

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลั หน่วยงานทีม่อบ
รางวลั 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 เป็นผูผ้า่นการคดัเลือกเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ 

องคกรงดเหลา้ (สคล.) 
ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สมาคมกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแห่งประเทศ
ไทย 

ครู นางสาวนิศานาถ  เงินสยาม 
 ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัอ าเภอ เน่ืองในวนัครู

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
นายนิพนธ์  โสภา 
 ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัอ าเภอ เน่ืองในวนัครู

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
นางพนสัดา  วมิล 

 ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัอ าเภอ เน่ืองในวนัครู

ประจ าปี ๒๕๖๔ 

นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
 ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัจงัหวดั เน่ืองในวนัครู

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
นางจีรพงค ์ทองใหญ่ 
 ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัจงัหวดั เน่ืองในวนัครู

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
นางสกุลตลา  มคัราช 
 ครูดีไม่มีอบายมุข เน่ืองในวนัครูประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
อ าเภอดอนสัก 
 
 
อ าเภอดอนสัก 
 
 
 
อ าเภอดอนสัก 
 
ศึกษาธิการ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
 
ศึกษาธิการ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
องคกรงดเหลา้ (สคล.) 



๑๙ 

 

   

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลั หน่วยงานทีม่อบ
รางวลั 

นางสาวธญัญพ์ิชชา  จนัทร์เสถียร 
 ครูดีไม่มีอบายมุข เน่ืองในวนัครูประจ าปี ๒๕๖๔ 

นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
 ครูดีไม่มีอบายมุข เน่ืองในวนัครูประจ าปี ๒๕๖๔ 

นางสาวพนิดา  ดวงศิริ 
 ครูดีไม่มีอบายมุข เน่ืองในวนัครูประจ าปี ๒๕๖๔ 

ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

นักเรียน ๑. ด.ญ. ณฐัภรณ์  บุญศรี 
 ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินแข่งขนัคดัลายมือภาษไทย

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

วชิรวชิาการ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

๑. น.ส. ปาณิตา  สังขท์อง 
 ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัการกล่าวสุนทร

พจน์ภาษไทย “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” 

วชิรวชิาการสุราษฎร์
ธานี 

๑. เด็กหญิงดรุณี  อินทร์ด า 
 ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการเขียนเรียงความ 

“วชิรวชิาการสุราษฎร์ธานี” ระดบัชั้น   ม.1 – ม.3 
 

วชิรวชิาการสุราษฎร์
ธานี 

๑. น.ส.โสภิตา อินทร์แกว้ 
 ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการเขียนเรียงความ 

“วชิรวชิาการสุราษฎร์ธานี” ระดบัชั้น   ม.4 – ม.6 
 

วชิรวชิาการสุราษฎร์
ธานี 

๑. น.ส.รุ้งนภา สมคัรสมาน 
๒. น.ส.โสภิตา อินทร์แกว้ 
 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดัการ

ประกวดเรียงความ หวัขอ้ “ออมกบักอช. เพื่อความ
มัน่คงในอนาคต 

กองทุนการออม
แห่งชาติ 
ร่วมกบั
กระทรวงมหาดไทย 

 

 



๒๐ 

 

   

๑.๘. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

       ๑.๘.๑ อาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน ๙ หลัง ได้แก่ 

  ๑)  อาคารเรียนรวมจ านวน ๔ หลงั 

  ๒)  อาคารเอนกประสงคจ์  านวน ๕ หลงั 

 ๑.๘.๒  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด ๑๑ ห้องเรียน 

๑.๙ ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๑.๙.๑. งบประมาณทั้งส้ิน     ๓,๘๕๐,๐๔๙.๐

๓  
  บาท 

         
   ๑.๙.๒. แนวทางในการจัดสรร       
 ๔.๑ งบวชิาการ (พฒันาการเรียนการสอน) ๖๐ % =       ๕๕๖,๐๓๓.๒๖   บาท  
 ๔.๒ งบบริการงานทัว่ไป ๓๐ %  =       ๒๗๘,๐๑๖.๖๓   บาท  
 ๔.๓ งบส ารองจ่าย ๑๐ %  =         ๙๒,๖๗๒.๒๑   บาท 

 

ภาพที ่๑๐ ขอ้มูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 



๒๑ 

 

   

 

๑.๑๐ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑.๑๐.๑ สภาพทัว่ไป 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะ เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ 
๑๒,๔๙๙  คน บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ สถานีอนามยับา้นใน วดัเวฬุวนั สวนป่ากาญจน-ดิษฐ ์ 
โรงเรียนองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้๙ อาชีพหลกัของชุมชน คือ ท าสวนยางพารา สวนปาลม์น ้ามนั และสวน
ผลไม ้ เน่ืองจากภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขา ประเพณี/ ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ วนั
สารทไทย (ส่งตา – ยาย) วนัสงกรานต์ 

  ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา อาชีพหลกัคือ ท าสวนยางพารา สวน
ปาลม์น ้ามนัร้อยละ ๙๐ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปี 
๗๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๑๐.๒ สภาพทัว่ไป 

โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สวนป่ากาญจนดิษฐ ์ศูนยว์จิยั
พนัธ์ุขา้วสุราษฎร์ธานี ศูนยว์ิจยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี สถานีอนามยับา้นใน วดัเวฬุวนั โรงเรียนไดรั้บ
การสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

๑.๑๑ แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.๑๑.๑ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕. การใช้แหล่งเรียนรู้ 
 ตารางที ่๑๑ สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ระดับช้ัน /จ านวนคร้ัง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์     ๔๕ ๔๑ ๔๐ ๓๕ ๒๕ ๒๙ 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์    ๒  ๘๐ ๔๐   ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๔๐ 
หอ้งสมุด ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
หอ้งศิลปะ ๑๒๐ - ๓๙ ๓๐ ๒๕ ๒๙ 
หอ้งคหกรรม ๑๒๐ ๔๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 



๒๒ 

 

   

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ระดับช้ัน /จ านวนคร้ัง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
หอ้งโสตทศันศึกษา ๔๘ ๔๑ ๓๙ ๓๐ ๒๕ ๒๙ 
หอ้งดนตรี ๔๘ ๔๑ ๓๙ ๓๐ ๒๕ ๒๙ 
หอ้งปฏิบติัการช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ๓๘ ๗๖ ๒๐ ๔๐ ๑๐๘ ๔๐ 
หอ้งประชาสัมพนัธ์ ๒๐ ๒๔ ๒๐ ๑๕ ๑๓ ๑๙ 
หอ้งพยาบาล - - ๓๙ - ๒๕ ๒๙ 
หอ้งประวติัศาสตร์ ๔๘ ๔๐ ๓๕ ๓๐ ๒๔ ๒๓ 
หอ้งอาเซ่ียน ๔๘ ๔๑ ๓๘ ๓๐ ๒๕ ๒๙ 
หอ้งเรียนร่วม ๔๘ ๔๑ ๓๘ ๓๐ ๒๕ ๒๙ 
หอ้งทูบีนมัเบอร์วนั ๔๕ ๔๑ ๔๐ ๓๕ ๒๕ ๒๙ 

  

ตารางที ่๑๒ สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก จ าแนกตามระดับช้ัน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ระดับช้ัน /จ านวนคร้ัง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
๑. วดัปากแพรกรัตนราม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๒. สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๓. น ้าตกวภิาวดี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามยั

ต าบลบา้นใน 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๑.๑๒ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบ ๓  

ตารางที ่๑๓ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ มาตรฐานทีว่่าด้วยผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 

   



๒๓ 

 

   

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี    ๑๐.๐๐ ๙.๓๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๘ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔  ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๙๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕  ผูเ้รียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๔.๘๗ ตอ้งปรับปรุง 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

กลุ่มตังบ่งช้ีอตัลกัษณ์    

ตวับ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์  
พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๓.๐๐ พอใช ้

มาตรฐานท่ี ๒ มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการบริหารจดัการศึกษา 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน 

   

ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๓.๘๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓ มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 

   

ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 



๒๔ 

 

   

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับคุณภาพ 

เป็นส าคญั 

มาตรฐานท่ี ๔ มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 

   

ตวับ่งช้ีท่ี ๘  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตน้สังกดั 

๕.๐๐ ๔.๗๐ ดีมาก 

รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๗๕.๗๘ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป   ใช่    ไม่ใช่ 
มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ย ๑๐ ตวับ่งช้ี จาก ๑๒ ตวับ่งช้ี   ใช่   ไม่ใช่ 
ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุง หรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่ ไม่ใช่ 
สรุปผลการจดัการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และขอ้แสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานตน้สังกดั 

จุดเด่น 
ด้านผู้เรียน 
๑. ผูเ้รียนสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารไดทุ้กคนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี 

  ๒.ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน ้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ

วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ และ

รับผดิชอบหนา้ท่ี เช่น การดูแลเขตรับผดิชอบ การเขา้แถวซ้ืออาหาร เป็นตน้ 

 ด้านครู 
๑) ครูทุกคนจบระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
๒) ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ 
๓) ครูประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
๔) มีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 



๒๕ 

 

   

๕) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า มีความสามารถในการบริหารจดัการสถานศึกษา  ส่งเสริมความสัมพนัธ์ 
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

ด้านผู้บริหาร  
๑) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทศัน์ท่ีดีในการบริหารงาน 

สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาท 

๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ โรงเรียนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมท่ี

หลากหลายวธีิ เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อใหทุ้กฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีชดัเจน  

จุดทีค่วรพฒันา 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษาท่ีดีอยูแ่ลว้ แต่เพื่อเป็นการ

พฒันาใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน สถานศึกษาควรด าเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและ
พฒันาสถานศึกษาท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการวางแผน
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านการประชุมอย่างต่อเน่ือง สร้างความเป็น PLC ท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน สัมพนัธ์กบัชุมชนอย่างแน่นแฟ้น พร้อมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนให้ครู
จดัท าวิจยัในชั้นเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกดั 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ผูเ้รียนในระดบัชั้น ม.๑ – ม.๓ ยงัตอ้งเร่งพฒันาดา้นการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียน

เรียนรู้อยา่งสมเหตุสมผล และตอ้งพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม และการคิด
วิเคราะห์ผูเ้รียนในระดบัชั้น ม.๔ – ม.๖ ยงัตอ้งได้รับการส่งเสริมในดา้นทศันคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกบัค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าใหลื้มวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 

ด้านการจัดการศึกษา 
๑) เปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา

ผู ้ เ รี ย น 
           ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เขม้แขง็ มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา และการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษา 



๒  

 

   

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑) โรงเรียนมีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบั

ผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเนน้การพฒันา

ใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดัการศึกษา และโรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนวจิยัในการ

รวบรวมขอ้มูลมา 

ใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  

 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทศัน์ท่ีดีในการบริหารงาน 

สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาท 

๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ โรงเรียนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมท่ี

หลากหลายวธีิ เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อใหทุ้กฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีชดัเจน มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

แผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีการ

ด าเนินการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดัการศึกษา และ

โรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนวจิยัในการรวบรวมขอ้มูลมาใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยการด าเนินงาน

โครงการสอนดว้ยโครงงาน โครงการครูคุณภาพ ในการด าเนินงานพฒันาครูและกระบวนการเรียนรู้โดย

การประชุมปฏิบติัการ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา พฒันาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มี

การบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดย ทุกระดบัชั้นจดัท าหน่วยบูรณาการอาเซียนและเศรษฐกิจพอเพียง ปรับ

โครงสร้างรายวชิา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
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นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และน าผลงานมาน าเสนอในการ

จดักิจกรรม open house ประจ าประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ด้านการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนให้ความส าคญักบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเนน้การสร้างความ

เขา้ใจและให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบัคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีชดัเจน เป็น

ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเนน้การมีส่วน

ร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งทุกระดบัและบูรณาการ การประกนัคุณภาพกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงท าให้เกิดความต่อเน่ือง

และไม่เป็นการเพิ่มภาระ 

 

 

 

 จุดควรพฒันา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา  
 ผูเ้รียนควรได้รับการพฒันาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ โดยสถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมทกัษะ เช่น การเขา้ค่ายภาษาต่างประเทศ การแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการ รวมถึงจดักิจกรรมกระตุ้นให้ผูเ้รียนรักการอ่าน ส่งเสริมการค้นควา้หาความรู้จาก
ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตมากข้ึน นอกจากน้ีสถานศึกษาควรจดัให้มีโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูจดัท าวิจยัในชั้นเรียนอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เพื่อน าผลท่ีไดม้าจดักิจกรรมการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษาท่ีดีอยูแ่ลว้ แต่เพื่อเป็นการ
พฒันาใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน สถานศึกษาควรด าเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและ
พฒันาสถานศึกษาท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการวางแผน
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านการประชุมอย่างต่อเน่ือง สร้างความเป็น PLC ท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน สัมพนัธ์กบัชุมชนอย่างแน่นแฟ้น พร้อมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนให้ครู
จดัท าวิจยัในชั้นเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 
ด้านการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๑) ครูควรไดรั้บการพฒันาให้มีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

โดยสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผลการประเมิน และน ามาใชใ้นการสอนซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน 

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน ศึกษา คน้ควา้ วิจยัเพื่อพฒันาส่ือและกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมถึงสถานศึกษาน าผลจากการประเมินไปพฒันาครูแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 

๒) สถานศึกษาควรจดัให้มีโครงการเพื่อพฒันาทกัษะทางวิชาการ จดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะทาง

วชิาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ คร้ัง 

 ด้านการประกนัคุณภาพภายใน   
โรงเรียนจดัระบบใหค้รูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพฒันา แต่ควรใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ครูใน

การพฒันาตนเองในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดบัคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมิน

ตนเองในการเรียนรู้ แต่กย็งัขาดการติดตาม ช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายคนให้เป็นรูปธรรม

ท่ีชดัเจน 

ควรประชาสัมพนัธ์ผลการประเมินต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหท้ัว่ถึง 

 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปัญหา 
๑) โรงเรียนไม่มีโอกาสในการคดัเลือกนกัเรียนเขา้มาเรียน 

๒)  ผูป้กครองส่วนหน่ึงตอ้งการใหบุ้ตรหลานเรียนโรงเรียนในเมือง    

๓) นกัเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

๔)  ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่อนขา้งไปทางยากจน 

๕) นกัเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัว พ่อแม่แยกทางกนั และอาศยัอยูก่บัปู่ ยา่ ตา ยาย 

จุดเด่น  

๑) โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๒) ใหบ้ริการการสืบคน้ขอ้มูลทาง Internet ไดต้ลอดเวลา  

๓) มีความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี 

๔) โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือและการสนบัสนุนจากผูป้กครอง  และชุมชน เป็นอยา่งดี 

๕) ท่ีตั้งโรงเรียนติดถนนอยูใ่กลชุ้มชน  วดั  และหน่วยงานทางราชการ  การคมนาคมสะดวก  ง่าย

ต่อการติดต่อประสานงาน       

จุดทีค่วรพฒันา 
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๑) การบริหารจดัการขาดการวางแผนระบบงาน  ระบบการปฏิบติัการงานไม่ชดัเจน  และขาดระบบ

การก ากบัติดตามและตรวจสอบการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่๒ 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลศิ 
๒. กระบวนการพฒันา 

สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายตามโครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและเทคโนโลยี  ครูจดัการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศกัยภาพของผู ้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐาน

และตวัช้ีวดัของหลกัสูตรมีการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยมีการจดัการเรียนรู้ทั้ง

รูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบติัจริง แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ แบบใชก้ระบวนการคิดกระบวนการใช้

ปัญหาเป็นหลกัตามโครงการการสอนแบบโครงงาน และเนน้เร่ืองการอ่าน สรุปประเด็นและบนัทึกการอ่าน 

โครงการส่งเสริมการอ่าน การพฒันานักเรียนเรียนร่วม โดยให้ส าคญัและมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนทุกคนได้มี

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชั้นภายใต้



๓๐ 

 

   

โครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  พฒันาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควธีิสอนใหต้รงตามศกัยภาพผูเ้รียน 

มีการพฒันาส่ือเทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบคน้ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ห้องสมุด  เวปไซตโ์รงเรียน ครูในสาระการเรียนรู้เดียวกนัร่วมกนัก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้ การ

วดัและประเมินผลแบบบูรณาการ นอกจากน้ี สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของ

ผูเ้รียน เพื่อให้อยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เน้นการพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกบัวยัของ

ผูเ้รียนตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และรณรงค์ให้นักเรียน มี

ระเบียบ วินัย  ตามวฒันธรรมไทย พัฒนาคุณธรรมผู ้เรียนตามหลักสูตร  เน้นให้ผู ้เรียนมีวินัย  ซ่ือสัตย ์

รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะท่ี

ดีและมีสุนทรียภาพ 

 น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกวา้ง การ

เข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาตามโครงการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้

นกัเรียนไดค้น้พบแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีตนถนดั ส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามท่ีสนใจใน

กิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุมดนตรี ชุมนุมผา้บาติก ชุมนุมท าขนมอบ เป็นตน้ ส่งเสริมการออกก าลงักายดว้ย

การจดัแข่งขนักีฬาภายใน เขา้ร่วมแข่งขนักีฬาอ าเภอ และเพิ่มเวลารู้ เช่น การเล่นดนตรี การเขียนโปรแกรม

หุ่นยนต ์ไดจ้ดั ตั้งวงโยธวาทิตวงดนตรี เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้แสดงออกและเป็นแนวทางในการศึกษา

ต่อและการประกอบอาชีพ เป็นตน้ 

 

๓. ผลการด าเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชั้น  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  มีความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ  รู้จกัการวางแผนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบคน้ขอ้มูลหรือ
แสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีไดด้้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะไดว้่าส่ิงไหนดี 
ส าคญั จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทนัส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผูเ้รียนรู้และตระหนกัถึงโทษและพิษ
ภยัของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลงักาย นกัเรียนทุก
คนสามารถเล่นกีฬาไดอ้ย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มี
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ทศันคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขา้ใจเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและระหวา่งวยั ทั้งน้ี มีผล
การด าเนินงานเชิงประจกัษจ์ากการประเมินในดา้นต่าง ๆ 
๔. จุดเด่น 

๑.  ผูเ้รียนสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารไดทุ้กคนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีเลิศ 

  ๒.  ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน ้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ

วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ และ

รับผดิชอบหนา้ท่ี เช่น การดูแลเขตรับผดิชอบ การเขา้แถวซ้ืออาหาร เป็นตน้  

๕.  จุดควรพฒันา 

๑.  ผูเ้รียนในระดบัชั้น ม.๑ – ม.๓ ยงัตอ้งเร่งพฒันาดา้นการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียน

เรียนรู้อยา่งสมเหตุสมผล และตอ้งพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม และการคิด

วิเคราะห์ผูเ้รียนในระดบัชั้น ม.๔ – ม.๖ ยงัตอ้งได้รับการส่งเสริมในดา้นทศันคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่

หลงใหลกบัค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าใหลื้มวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 

 

 

 

 

๖.  หลกัฐานสนบัสนุน 

ตารางที ่๑๔ หลกัฐานสนบัสนุน มาตรฐานท่ี ๑  

มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา 

หลกัฐานสนับสนุน มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิด
ค านวณ 

๑.แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 
ความสามารถในการอ่านคิด
วเิคราะห์และเขียน 
๒. ช้ินงานและผลงานนกัเรียน 
๓. รายงานสรุปโครงการ/ โครงการ
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มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา 

หลกัฐานสนับสนุน มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนสามารถอ่าน
ออกเขียนได ้ไดแ้ก่ 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมวนัคริสตม์าส 

๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแกปั้ญหา 

๑. แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิด
วเิคราะห์และเขียน 
๒. บนัทึกการท างาน / ช้ินงาน / 
ผลงานนกัเรียน 
 

๓)  มีความสามารในการสร้างนวตักรรม ๑.แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 
ความสามารถในการอ่านคิด
วเิคราะห์และเขียน 
๒. ช้ินงานและผลงานนกัเรียน 
๓. รายงานสรุปโครงการ/ โครงการ
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนสามารถอ่าน
ออกเขียนได ้ไดแ้ก่ 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมวนัคริสตม์าส 

๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และการส่ือสาร ๑. บนัทึกการท างาน / ช้ินงาน / 
ผลงานนกัเรียน  
๒. ช้ินงานของนกัเรียนท่ีนาเสนอ
โดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี 
๓. โครงงานนกัเรียน  
๔. รายงานการสรุปผลการแข่งขนั
ทกัษะทางวชิาการ  
๕. รายงานสรุปผลการประเมิน
สมรรถนะของผูเ้รียน 
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มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา 

หลกัฐานสนับสนุน มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 
๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ๑. รายงานสรุปผลการประเมิน

นกัเรียน  
-แบบรายงานสรุปผลตามแบบ
ประเมินในการอ่านคิดวเิคราะห์  
-แบบรายงานสรุปผล 
การประเมินสมรรถนะผูเ้รียน  
-แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  
๒.ช้ินงาน / ผลงานนกัเรียน  
๓. รายงานสรุปผลการแข่งขนัทกัษะ
ทางวชิาการ  
๔. รายงานผลการทดสอบของ
สถาบนัทางการศึกษาแห่งชาติ (O-
Net) 

๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๑. แบบประเมินพฤติกรรมผูเ้รียน 
การปฏิบติังานกลุ่ม แผนการจดัการ
เรียนรู้ 
๒. รายงานกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ 
๓. ผลงาน / ช้ินงานของนกัเรียน 
๔. แบบสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา
ต่อและอาชีพ 
 

 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลศิ 

๒. กระบวนการพฒันา  
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๑) เปิดโอกาสให้ผูป้กครองคณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนมากข้ึน 

๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เขม้แขง็มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา และการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษา 

๓. ผลการพฒันา   
 ๓.๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทศัน์และพนัธกิจสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการพฒันาของ

สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัแนวทางการ

ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 ๓.๒ สถานศึกษามีแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี สอดคล้องกบัการ

พฒันาผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ขอ้มูลสารสนเทศมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัสมยั น าไปประยุกต์ใช้ไดด้ าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี

กิจกรรมจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุน้ผูเ้รียนใหใ้ฝ่เรียนรู้ 

  ๓.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี ให้สอดคลอ้ง

กบัสภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการ

พฒันาและร่วมรับผดิชอบ 

  ๓.๔ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเครือข่ายการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน

พฒันาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา 

  ๓.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา ท่ี

เหมาะสม เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 ๓.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจดัการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลกัธรรมาภิ

บาล และแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

     ๓.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายชุมชนและศิษยเ์ก่า 
ส่งผลใหส้ถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

๔. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการประชุม
ระดมความคิด เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับ
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการศึกษา สภาพปัญหาความ ตอ้งการพฒันา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรการศึกษา มีการสนบัสนุนการใช้ส่ือเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทัว่ถึง เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือในการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน มีการ
ส่งเสริมการพฒันานกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   

๕. จุดควรพฒันา 
1. ควรจดับุคลากรใหค้รบตามวชิาเอก 
2. ควรมีการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง และเช่ือมโยงกบัวถีิชีวติของชุมชน 

 

 

 

๖. หลกัฐานสนบัสนุน 

ตารางท่ี ๑๕ หลกัฐานสนบัสนุน มาตรฐานท่ี ๒ 

มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา 
หลกัฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจ
ท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

1. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2563 - 2566 
2. แผนปฏิบติัการประจ าปี 2563 

๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

1. โครงการ แผนงาน ปี 2563 จ านวน 19 โครงการ 
2. สถานศึกษามีการรายงานโครงการระหวา่งภาคเรียน มี
การรายงานการเยีย่มบา้น 100 %  รายงานอตัราก าลงัของ
สถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา รายงานประชุมภาคี 4  ฝ่าย 
3. ตารางนิเทศติดตามครูผูส้อนภายในสถานศึกษา และ
รายงานการนิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอน
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. มีการปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
2. แบบวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
3. สรุปผลการคดักรองผูเ้รียน 



๓  

 

   

มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา 
หลกัฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
4. แบบบนัทึกการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

๒.๔  พฒันาครูและบุคลกรใหมี้ความ
เช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

1. โครงการส่งเสริมการปฏิบติังานตามบทบาทและ
หนา้ท่ีของผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
2. โครงการส่งเสริมการปฏิบติังานตามบทบาทและ
หนา้ท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. จดัการอบรมการสอนออนไลน์โปรแกรม Meet   
4. โครงการพฒันาส่ือไอซีทีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ 
5. กิจกรรมเปิดบา้นสู่ชุมชน Open House   
6. กิจกรรม Play Day 
7. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
8. กิจกรรมห้องสมุดลูกข่าง 
9. กิจกรรมธรรมศึกษา 

๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ 

1. โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
2. โครงการส่งเสริมการรักการอ่านและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 
3. มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจากเครือข่ายพฒันา
สารสนเทศ Uni Net 
4. มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จ  านวน 2 หอ้ง 
5. มีระบบงานทะเบียนวดัผล SGS  
6. มีระบบขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล DMC 
7. ระบบปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจน 
8. ระบบติดตามการบริหารงานงบประมาณประจ าปี     
e-budjet 
9. มีระบบการจดัซ้ือภาครัฐ e-bidding  
10. ระบบการจดัการเรียนร่วม 

๒.๖  จดัระบบเทคโนโบยสีารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการ

๑. มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ๒ หอ้ง 
๒. ระบบงานทะเบียนวดัผล SGS 



๓๗ 

 

   

มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา 
หลกัฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
เรียนรู้ ๓. ขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล DMC 

๔. ระบบปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจน 
๕. ระบบการจดัการเรียนร่วม 
๖. ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
๗. ระบบติดตามผลการบริหารงบประมาณประจ าปี  
e-budjet 

 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเยีย่ม 
๒. กระบวนการพฒันา  

 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ส่งเสริมและจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด และปฏิบติัจริง

เพื่อให้นักเรียนน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวนัได้ โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวนั

สุนทรภู่ และวนัภาษาไทยแห่งชาติ โครงการแนะแนวอาชีพ เป็นตน้ พร้อมทั้งส่งเสริมการจดัการเรียนการ

สอนในรูปแบบโครงงาน การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สนับสนุน

ครูผูส้อนใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC) ใหมี้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใชข้อ้สอบกลาง ผลสอบ O – Net และน าผล

การทดสอบดงักล่าวมาพฒันาผูเ้รียน 

โรงเรียนมีการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยมีการจดัให้ครูท่ีปรึกษาไดด้ าเนินการเยี่ยมบา้น

และคดักรองนักเรียน ท าให้รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล สามารถดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง รวมทั้ง

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

๓. ผลการพฒันา  
  

จากการส่งเสริมและจดัการเรียนรู้ โดยเน้นการคิดและปฏิบติัจริงพร้อมทั้งสนบัสนุนและส่งเสริม

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส่งผลงานให้โรงเรียนไดรั้บรางวลัระดบัชาติ ไดแ้ก่ รางวลัเหรียญ

ทองชนะเลิศร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดบัชั้น ม. ๔ – ๖ รางวลัเหรียญเงิน จดัท าหนงัสือเล่มเล็กระดบัชั้น ม. ๑ – 

๓ รางวลัเหรียญทองแดง จดัท าหนงัสือเล่มเล็กระดบัชั้น ม. ๔ – ๖ ในการแข่งขนัมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหตัถกรรมวชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



๓  

 

   

๔. จุดเด่น 
๑. โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมและจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการคิดและปฏิบติัจริงท่ีหลากหลาย

และนกัเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

๒. มีการใชส่ื้อเทคโนโลยแีละระบบอินเตอร์เน็ตอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง เพื่อส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อใน

การจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และเป็นแหล่งเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน 

๓. มีการดูแลนกัเรียน โดยใชร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

๔. มีการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

๕. จุดควรพฒันา 

๑. ควรมีการส่งเสริม และนิเทศติดตามผลการจดัการการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC) อยา่งต่อเน่ือง 

๒. ควรมีการน าผลประเมินนกัเรียนมาวางแผนเพื่อพฒันานกัเรียนอยา่งรอบดา้น 

๖. หลกัฐานสนับสนุน  

ตารางที ่๑๖ หลกัฐานสนบัสนุน มาตรฐานท่ี ๓ 

มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา หลกัฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและ
ปฏิบติัจริง  และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติได ้

๑. รายงานกิจกรรม 
- กิจกรรมวนัสุนทรภู่ วนัภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมวนัคริสตม์าส วนัปีใหม่ 
- สัปดาห์หอ้งสมุด 
๒. การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน 
 

๓.๒  ใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑. กิจกรรมค่ายลูกเสือ 
๒. โครงงานวชิาคอมพิวเตอร์ 
๓. แผนการจดัการเรียนรู้ 

 
๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ๑. แบบบนัทึกพฤติกรรมนกัเรียนประจ าเดือน 

๒. การจดับรรยากาศในห้องเรียน 
๓. แบบบนัทึกการเรียนการสอน 



๓๙ 

 

   

มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา หลกัฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔. การเยีย่มบา้น 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ  และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

๑. แผนการจดัการเรียนรู้ 
๒. รายงานผลการทดสอบของสถาบนัทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net) 
๓. การใชข้อ้สอบปลายปี 
๔. การวเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล 

 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูล
สะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้ 

๑. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
๒. การนิเทศห้องเรียน 
๓. การนิเทศแผนการสอน 

 

 
 
 
 

 
ส่วนที ่๓ สถานศึกษามีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอย่างไรให้รักษามาตรฐานทีด่ีขึน้กว่าเดิม ๑ ระดับ 
 
 จากผลการด าเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ส่งผลให้กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินมาตรฐานการประกนัคุณภาพสรุปไดว้่าผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน ประกอบดว้ยมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเ้รียน ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการศึกษา  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเลิศ  มาตรฐานท่ี ๓ 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัยอดเยี่ยม สรุปผลการ
ประเมินทั้ง ๓ มาตรฐานอยู่ในระดบัดีเลิศ ทั้งน้ีโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมมีแนวโน้มในการรักษาระดบั



๔๐ 

 

   

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อพฒันาสู่นวตักรรม หรือวิธีปฏิบติัแบบอย่างท่ีดี โรงเรียนปากแพรก
วทิยาคมจึงไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน พฒันากระบวนการบริหารจดัการการศึกษา ดงัน้ี 
 ๑. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหช้ดัเจนข้ึน 

  ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เน้นการ

จดัการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active leaning การจดัท าการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อน าผลมาพฒันาผูเ้รียน

ใหส้ามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

  ๓. พฒันาบุคลากรโดยใหเ้ขา้รับการอบรม เพื่อพฒันาตนเองเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายท่ีหลากหลาย  ติดตามผลการน าไปใชแ้ละผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

  ๔. ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการประเมินใน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 

มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพจิารณา 

ผลการประเมิน 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลศิ ระดับดีเลศิ 
๑.๑ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน ระดับดีเลศิ ระดับดีเลศิ 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน   ๗๔ ๙๑.๘๕ 



๔๑ 

 

   

มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพจิารณา 

ผลการประเมิน 

การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 
๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ
แกปั้ญหา 

๘๕ 
๘๒ 

๓)  มีความสามารในการสร้างนวตักรรม ๗๘ ๘๗ 
๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   
และการส่ือสาร 

๗๘ 
๘๐ 

๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ๖๐ ๘๐ 
๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๘๕ ๘๘.๓๑ 
๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียน ระดบัดีเลิศ ระดับดีเลศิ 
๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๘๐ ๙๖.๐๐ 
๒)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ๘๑ ๙๒.๕๐ 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๐ ๙๕.๐๐ 

๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม ๘๕ ๙๐.๐๐ 
๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๘๐ ๙๖.๐๐ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ระดบัดีเลิศ ระดบัดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชดัเจน 

ระดบัดีเลิศ ระดบัยอดเยีย่ม 

๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ระดบัดีเลิศ ระดบัดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดบัดีเลิศ ระดบัดีเลิศ 

๒.๔  พฒันาครูและบุคลกรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ๘๐ ๑๐๐ 
๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

ระดบัดีเลิศ ระดบัดีเลิศ 

๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
บริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
 

ระดบัดีเลิศ ระดบัดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน ระดบัดีเลิศ ระดบัยอดเยีย่ม 



๔๒ 

 

   

มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพจิารณา 

ผลการประเมิน 

เป็นส าคัญ 
๓.๑  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

๙๑ ๑๐๐ 

๓.๒  ใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๘๗ ๙๕.๒๔ 

๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ๙๕ ๑๐๐ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  และน า
ผลมาพฒันาผูเ้รียน 

๙๐ ๑๐๐ 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อ
พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

๙๕ ๙๕.๒๔ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดบัดีเลิศ ระดบัดีเลศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 



๔๔ 

 

   

 

 

ประกาศโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้การประกาศ กฎกระทรวงประกนัคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ เม่ือวนัท่ี 
๒๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ เป็นกรอบในการวางแผนและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตั้งแต่การ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และ
แผนปฏิบติัการประจ าปี ท่ีมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพฒันา
คุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอตัลกัษณ์และจุดเนน้ของสถานศึกษา โรงเรียนปากแพรก
วทิยาคมจึงก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยัและขั้นพื้นฐาน และได้
ก าหนด ค่าเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปากแพรกวทิยาคมศึกษามีคุณภาพ
และไดม้าตรฐาน  โรงเรียนจึงไดก้ าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

                     

 

        (นางสาวด าหริ  จนัทชูโต) 

                                              ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

 

 



๔๕ 

 

   

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 

เป้าหมายตามมาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๗๗ ๓ ดี 

๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน ๗๔ ๓ ดี 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ๖๐ ๒ ปานกลาง 
     ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแกปั้ญหา 

๘๕ ๔ ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวตักรรม ๗๘ ๓ ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และการส่ือสาร ๗๘ ๓ ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ๖๐ ๑ ปานกลาง 
     ๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๘๕ ๔ ดีเลิศ 
๑.๒คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน ๘๐ ๔ ดีเลศิ 

     ๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ๘๖ ๔ ดีเลศิ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ระดบัดีเลิศ ๔ ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ระดบัดีเลิศ ๔ ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดบัดีเลิศ ๔ ดีเลิศ 

๒.๔  พฒันาครูและบุคลกรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ระดบัดีเลิศ ๔ ดีเลิศ 



๔  

 

   

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 

เป้าหมายตามมาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 

อยา่งมีคุณภาพ 
๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและ
การจดัการเรียนรู้ 

ระดบัดีเลิศ ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๙๒ ๕ ยอดเยีย่ม 

๓.๑  จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

๙๑ ๕ ยอดเยีย่ม 

๓.๒  ใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ๘๗ ๔ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ๙๕ ๕ ยอดเยีย่ม 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันา
ผูเ้รียน 

๙๐ ๕ ยอดเยีย่ม 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

๙๕ ๕ ยอดเยีย่ม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลศิ   
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาขอ้มูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผา่นมา เพื่อเป็นขอ้มูลในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดบัคุณภาพ ๕ ระดบั เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการประเมินดงัน้ี 

ร้อยละ 90 ข้ึนไป    ระดบัยอดเยีย่ม 

ร้อยละ 80.00 – 89.99   ระดบัดีเลิศ 

ร้อยละ 70.00 – 79.99   ระดบัดี 

ร้อยละ 60.00 – 69.99   ระดบัปานกลาง 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 60.00   ระดบัก าลงัพฒันา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา ก าหนดเป็น ร้อยละ ของการผา่นเกณฑท่ี์

โรงเรียนก าหนด 

 



๔๗ 

 

   

 

 

 

 

     

 ค  าสัง่โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

ท่ี   ๑๘ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 

๙ (๓) โดยไดอ้อกกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๑ ขอ้ ๒ ระบุให้สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู ้เก่ียวข้องว่าผู ้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจาก

สถานศึกษา เพ่ือการพฒันาความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองนั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๔๕) ก าหนด ทางโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งให้บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๑. นางสาวด าหริ  จนัทชูโต   ประธานกรรมการ 

๒. นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค ์   รองประธานกรรมการ 

๓. นางจีรพงค ์ ทองใหญ่    กรรมการ 

๔. นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก   กรรมการ 

๕. นายนิพนธ์  โสภา    กรรมการ 

๖. นายสิทธิเดช  โสมปาน    กรรมการ 

๗. นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล    กรรมการ 

๘. นายพงศส์นิท  ศรีปานนิล   กรรมการ 

๙. นางพนสัดา  วมิล    กรรมการ 

 



๔  

 

   

๑๐. นายธนโรจน์ ก าเหนิดมณี               กรรมการ 

๑๑. นายชูชยั ไชยวกิ            กรรมการ 

๑๒. นายสญัญา จนัทร์ร่ม                 กรรมการ 

๑๓. นางสุภาภรณ์ ขาวผอ่ง              กรรมการ 

๑๔. นางสาวสุทธิลกัษณ์ เก้ือดว้ง          กรรมการ 

๑๕. นางสกุลตลา มคัราช             กรรมการ 

๑๖. นางสาวรจนา ฟ้อนร าดี               กรรมการ 

๑๗. นายนิยม บุญช่วยส่ง                  กรรมการ 

๑๘. นางสาวนิศานาถ เงินสยาม            กรรมการ 

๑๙. นางสาวนุศรินทร์ อินทร์แกว้           กรรมการ 

๒๐. นางพิรพร  บุญพฒัน์    กรรมการ 

๒๑. Mr. Mirafe Gaddao         กรรมการ 
๒๒. นางสาวภทันารี  กล่ินแกว้    กรรมการ 

๒๓. นางสาววรรวรรณ  บุญราช   กรรมการ 

๒๔. นายสมปอง  ชูดวง    กรรมการ 

๒๕. นางเทว ี โชติมณี    กรรมการ 

๒๖. นางสาวธญัญพ์ิชชา  จนัทร์เสถียร    เลขานุการ         
๒๗. นางสาวพนิดา  ดวงศิริ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

                             

  ขอใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้กิดผลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุด ต่อระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
  

                          ประกาศ ณ วนัท่ี   ๓    เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

    

 

     ลงช่ือ     



๔๙ 

 

   

              (นางสาวด าหริ  จนัทชูโต) 

            ผูอ้  านวยการ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


