
 
 

 

 
ท่ี ศธ  04266.57 /143                      โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
               อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 56140 

              14  เมษายน  2563 

เรื่อง  สํงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

เรียน  ผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

ส่ิงท่ีสํงมาด๎วย รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  22562  จ านวน 1 ฉบับ 

 ตามท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมได๎ด าเนินกิจกรรมการประเมิน
ภายใน  ปีการศึกษา  2562  แล๎วนั้น  บัดนี้การด าเนินงานได๎ส าเร็จลุลํวงแล๎วจึงขอสํงรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  2562  มายังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
รายละเอียดดังแนบมาพร๎อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ด๎วยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมได๎จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นการรายงานผล
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2562          
ท่ีสอดคล๎องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต๎องการจ าเป็นของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ            
โดยสะท๎อนคุณภาพความส าเร็จอยํางชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ และเพื่อให๎การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 จากการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี ....... /2563  วันท่ี ....... เดือน 
(เม.ย.-ต๎น พ.ค.63)................ พ.ศ.............  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได๎รํวมกันพิจารณาและมี
ความเห็นชอบในการรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  ของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ท่ีสะท๎อน       
การด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และผลการด าเนินงานด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน ท่ีเป็น
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน และน าผลการประเมินไปใช๎ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาตํอไป  
 

 

                                                                          (นายธวัช  สุทธวงค์) 
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                ……………… /…(เม.ย.- ต๎น พ.ค.. / 2563  
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เนื่องจากเกิดภาวะฉุกเฉิน  โรคระบาดจากเชื่อโควิด-19  

 จึงไม่สามารถประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้  แต่น าไปให้ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาที่บ้าน 



 
 

 
ค าน า 

  
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2562  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-
พะเยา) จังหวัดพะเยา   เป็นการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา  2562  ดังนี้  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผ๎ูเรียน, มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผ๎ูบริหารสถานศึกษา และ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ท่ีน าเสนอถึงระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
บริบทของโรงเรียน  ประกอบด๎วย  ข๎อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จุดเดํน จุดพัฒนา และแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ดีขึ้น 
ตลอดจนความโดดเดํนของสถานศึกษา  โดยรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได๎ผําน           
การพิจารณาให๎ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร๎อยแล๎วในคราวประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี ........ / 2563  วันท่ี ....... (เมษายน)  2563 

 ขอขอบคุณผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ครู บุคลากร นักเรียน ผ๎ูปกครอง ชุมชน และผ๎ูเกี่ยวข๎อง 
ท่ีให๎ความส าคัญ และให๎ความรํวมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  สามารถน าผล
การประเมินมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 ให๎มีความสมบูรณ์  
จึงหวังเป็นอยํางยิ่งวํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  จะน าไปใช๎เป็นประโยชน์ตํอ
สถานศึกษา หนํวยงานต๎นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 

                                                               โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
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บทสรปุผูบ้รหิาร 
  



 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ต้ังอยูํเลขท่ี  161 หมูํ  13  ต าบลงิม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ท่ัวไป) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึง
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2562  มีจ านวนนักเรียน 558  คน  บุคลากร สายงาน
บริหาร จ านวน 1  คน  ครูผ๎ูสอน จ านวน  44  คน  บุคลากรสนับสนุน จ านวน 12  คน ผ๎ูอ านวยการ
โรงเรียน คือ  นายรุํงสุริยา  ฟ้าเลิศ  ด ารงต าแหนํง  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  หมายเลข
โทรศัพท์  087-192-6793   
  จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562  มีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล  ในภาพรวมผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูํในระดับดีเลิศ ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพผ๎ูเรียน อยูํในระดับยอดเยี่ยม   มีการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนโดยพัฒนา       
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียนท้ัง  8  กลํุมสาระการเรียนรู๎รวมไปถึงสํงเสริมทักษะของ
ผ๎ูเรียนท้ังด๎านการอําน  การเขียน  การส่ือสาร  การคิดค านวณ  การคิดวิเคราะห์  การคิดอยํางมี
วิจารณญาณ  การสร๎างส่ือนวัตกรรม  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  การมีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  
และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มีการพัฒนาคุณลักษณะของผ๎ูเรียน  ท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบน     
ความแตกตํางและหลากหลายสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมใน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม มีการบริหารและ    
การจัดการโดย การประสานการบริหารงาน  4  กลํุมงาน  ได๎แกํ  กลํุมบริหารงานวิชาการ กลํุมบริหารงาน
อ านวยการ  กลํุมบริหารงานกิจการนักเรียนและกลํุมบริหารงานท่ัวไป  มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์  ก าหนดคําเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษา  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุกกลํุมเป้าหมาย  พัฒนาครูและบุคลากรให๎มี            
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ (รวมถึงทรัพยากร) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎ บริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยํางตํอเนื่อง  และด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  1  ครั้งตํอปีการศึกษา  

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  อยูํในระดับ  ยอดเยี่ยม       
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎   ใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน   
เชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูล

1 



 
 

สะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎   จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนส าหรับผ๎ูเรียนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญอยํางท่ัวถึง 
            การจัดการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  มีจุดเดํน คือ  ผ๎ูเรียนมีคุณภาพสูงกวํา            
ปีการศึกษา  2561  และมีผลการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนสูงกวําคําเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว๎วํา 
“ระดับดี”  ได๎แกํ    

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3-4)  ร๎อยละ  74.90  มีคุณภาพระดับ ยอดเย่ียม .มีคํา 
สูงกวําปีการศึกษา  2561  ร๎อยละ  5.00 
          2. ผ๎ูเรียนได๎รับผลการประเมิน  การอําน   คิดวิเคราะห์  เขียน  ระดับดีถึงดีเย่ียม ร๎อยละ 98.93   
มีคุณภาพระดับ  ยอดเย่ียม  สูงกวําปีการศึกษา  2561  ร๎อยละ  5.00 
          3. ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป (2-3)ร๎อยละ 98.77 มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  
สูงกวําปีการศึกษา  2561  ร๎อยละ  5.00 
 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีกระบวนการบริหารและพัฒนาการศึกษาท่ีเป็นระบบ  ได๎รับรางวัล
จากการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ  SCQA   และด าเนินงานเพื่อมุงสํูระดับ OBECQA  ตํอไป    
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมพัฒนาผ๎ูเรียนด๎านทักษะการเรียน  การท างาน  การคิด  และสมรรถนะ       
ทางวิชาการ  จนประสบความส าเร็จดังนี้ 
           1.  ผ๎ูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 และ 6 ปีการศึกษา  2562 ร๎อยละ 84.39 มีคุณภาพระดับดีเลิศ   
สูงกวําปีการศึกษา  2561  ร๎อยละ  5.00  (ข๎อมูล  วันท่ี  31  มีนาคม  2563)   
           2.  ผ๎ูเรียนได๎รับรางวัลจากการแขํงขันทักษะทางวิชาการ สูงสุดถึงระดับประเทศ 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีจุดพัฒนาควร ได๎แกํ  
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคําสูงขึ้นจาก 

ปีการศึกษา  2562        
2.  จะมีการพัฒนาให๎สูงขึ้นตํอไปอยํางตํอเนื่อง 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
  



 
 

 

1.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม     
รหัสสถานศึกษา  1056320304  
ที่ต้ัง  161  หมูํ  13  ต าบลงิม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา   
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36   
โทรศัพท์  0-5444-8356  โทรสาร  0-5444-8359      
E-mail  py2pong443@gmail.com website  www.pongppk.ac.th 
เปิดสอน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   
เนื้อที่  115  ไรํ  90  ตารงวา    

 เขตพื้นที่บริการ  ได๎แกํ   
เขตพื้นที่บริการต าบลออย เขตพื้นที่บริการต าบลงิม เขตพื้นที่บริการต าบลผาช้างน้อย 
1. โรงเรียนบ๎านดอนแก๎ว 1.โรงเรียนชุมชนบ๎านดอนไชย 1. โรงเรียนบ๎านใหมํปางคํา (ภูลังกาอนุสรณ์) 
2.โรงเรียนบ๎านดอนเงิน 2. โรงเรียนบ๎านปัว 2. โรงเรียนราชานุเคราะห์ 
3. โรงเรียนบ๎านหลวง 3. โรงเรียนบ๎านเล้ียว 3. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ดต้ีดูเมน 
4. โรงเรียนบ๎านหลํายฝายแก๎ว 4. โรงเรียนบ๎านแบํง  
5. โรงเรียนบ๎านดอนไชยป่าแขม 5. โรงเรียนบ๎านควร  
6. โรงเรียนบ๎านแมํทาย 6. โรงเรียนบ๎านหนองบัว  
 7. โรงเรียนบ๎านสันกลางนาดอ  
 8. โรงเรียนบ๎านแฮะ  
 9. โรงเรียนบ๎านทํุงแต  
 10. โรงเรียนบ๎านใหมํน้ าเงิน  
 11.โรงเรียนบ๎านปางผักหม  
 12. โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดดอนไชย 
 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1. ช่ือ-สกุล  วําท่ีร๎อยโทณัฐรัชต์  ใหญํผา 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา    
โทรศัพท์  09 – 2663 – 8593  ด ารงต าแหนํงโรงเรียนนี้ ต้ังแตํวันท่ี  5  มกราคม  2560  ถึงวันท่ี           
8  พฤศจิกายน  2562  เป็นเวลา  2  ปี  10  เดือน 

2. ช่ือ-สกุล  นายรุํงสุริยา  ฟ้าเลิศ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา    
โทรศัพท์  08 – 7192 – 6793  ด ารงต าแหนํงโรงเรียนนี้ต้ังแตํวันท่ี  11  พฤศจิกายน  2562  จนถึง
ปัจจุบัน (วันท่ี  14  เมษายน  2563)  เป็นเวลา  -  ปี  5  เดือน 
 

1.1  ข้อมูลพ้ืนฐาน 
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อท่ี  115  ไรํ 90ตารางวา เนื้อท่ีดังกลําวได๎รับการบริจาคจากประชาชนใน
ท๎องถิ่น คือ    

  1.  นายแปลง        ต้ังจิต    2.  นายทองค า        สุขกาย     
  3.  นายปัน            สุไชยยา          4.  นายปั๋น            ธรรมขันธ์           
  ในปี พ.ศ. 2525  กรมสามัญศึกษา ได๎อนุมัติให๎โรงเรียนปงรัชดาภิเษกเปิดโรงเรียนสาขาขึ้น           
เพื่อให๎บริการศึกษาแกํเยาวชนต าบลงิม ต าบลออย และต าบลผาช๎างน๎อย  ใช๎ โรงเรียนบ๎านดอนเงินเป็น
สถานท่ีเรียนช่ัวคราว   วันท่ี  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2526  ย๎ายมาใช๎สถานท่ีเรียน  ท่ี  161  หมูํ  13  
ต าบลงิม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2526  กระทรวงศึกษาธิการได๎อนุมัติให๎จัดต้ัง
เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาโดยใช๎ช่ือวํา  โรงเรียนปงพัฒนา-วิทยาคม เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น  ตํอมาปีการศึกษา 2536 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
  สีประจ าโรงเรียน   
  สีฟ้า  หมายถึง  ความสวําง  ความรุํงเรืองแหํงปัญญา 
  สีแดง  หมายถึง  ความกล๎าหาญความมั่นคง  ความเข๎มแข็ง  

 ตราประจ าโรงเรียน  
 

ตราประจ าโรงเรียนประกอบด๎วยวงกลม 2วงซ๎อนกัน มีกนก 14  ตัวล๎อมรอบอยู
นอกวงกลม  มีเครื่องหมายเสมาธรรมจักรอยูํด๎านบนและกระจังตราอ๎อยอยูํด๎านลําง วง
ในประกอบด๎วยเทียน พระธาตุ   และต๎นไม๎ระหวํางวงกลมนอกกับวงกลมในมีรูปดอก
พิกุล 2  ดอกซึ่งทุกสํวนในตราประจ าโรงเรียน  มีความหมายดังนี้ 

1. เครื่องหมายเสมาธรรมจักร หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ 
2. เทียนสํองแสงสวํางหมายถึง คติพจน์ประจ าโรงเรียน คือ นตฺถิปญฺญา สมา อาภา  หมายถึง           

“ แสงสวํางเสมอด๎วยปัญญาไมํมี ” เป็นแหลํงสร๎างปัญญา หรือความเกํงให๎แกํมวลมนุษยชาติ 
3. พระธาตุ หมายถึงพระธาตุส๎มป่อย ท่ีอยูํ ณ วัดปัวดอย เป็นศาสนสถานเกําแกํท่ีต้ังอยูํติด           

กับโรงเรียนซึ่งชาวบ๎านต าบลงิมและต าบลออย ให๎ความเคารพนับถือเปรียบเป็นศูนย์รวมแหํงความดี 
4. ต๎นไม๎ หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของท่ีต้ังโรงเรียน ซึ่งล๎อมรอบด๎วยป่าไม๎นานาพรรณ             

เป็นแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติท่ีให๎ความรํมเย็นเป็นสุขเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
5. รูปดอกพิกุล 2ดอกหมายถึง เดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นเดือนท่ีสถาปนาโรงเรียนปงพัฒนา

วิทยาคม 
6. ลายกนกล๎อมรอบสองด๎าน รวม 14ดอก หมายถึง วันท่ีสถาปนาโรงเรียน คือ  วันท่ี  14 
7. กระจังตราอ๎อย หมายถึง ความเป็นเอกภาพของโรงเรียนและชุมชน   

  คติพจน์ประจ าโรงเรียน นต.ถิปญ.ญา  สมา อาภา หมายถึง  “ แสงสวํางเสมอด๎วยปัญญาไมํมี”  
  ค าขวัญประจ าโรงเรียน “ วิชาการดี  กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   สัมพันธ์ชุมชน  ด ารง
ประชาธิปไตย” 
  อักษรย่อของโรงเรียน ป. พ. ค. 
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  ปรัชญาของโรงเรียน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีความเช่ือวํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไป
เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎และคุณธรรม  จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข” 
  วิสัยทัศน์  องค์กรแหํงการเรียนรู๎  มุํงสํูคุณภาพการศึกษา  ก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  
น าสํูมาตรฐานสากล 
  พันธกิจ 
   1.  สํงเสริมและพัฒนาให๎โรงเรียนเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู ๎
  2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพ 
  3.  สํงเสริมและพัฒนาส่ือเทคโนโลยีให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 
  4.  สํงเสริมและพัฒนานักเรียนมีความเป็นเลิศและเป็นผ๎ูมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
  5.  พัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  6.  สํงเสริม และพัฒนานักเรียนให๎มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
คํานิยมอันดีงาม  บนพื้นฐานความเป็นไทย 
  7.  สํงเสริมและสนับสนุนสนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  8.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
  เป้าประสงค ์
 1.  นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
 2.  ครูมีหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 3.  นักเรียน  ครู  สามารถผลิตและใช๎ส่ือเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 4.  นักเรียนมีความเป็นเลิศตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 5.  นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 6.  นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และคํานิยม     
อันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 7.  นักเรียนมีจิตส านึกและเป็นนักอนุรักษ์พันธกุรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐาน     
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
          ค่านิยมองค์กร   โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมุํงหมั่นจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนสํูความเป็น
เลิศตามเป้าหมายอยํางเป็นระบบ 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 2  ซื่อสัตย์สุจริต  3  มีวินัย  4  ใฝ่เรียนรู๎ 
 5  อยูํอยํางพอเพียง  6  มุํงมั่นในการท างาน 7  รักความเป็นไทย 8  มีจิตสาธารณะ 

อัตลักษณ์  “นักเรียนมีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติ”  
 เอกลักษณ ์ “โรงเรียนในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
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โครงสร้างสถานศึกษา 
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1.1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร 

 1.1.2.1  จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560 - 2562 
บุคลากร ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

ผ๎ูอ านวยการ 1 1 1 
รองผ๎ูอ านวยการ 0 0 0 
รวม 1 1 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่  1  แสดงจ านวนผ๎ูบริหารสถานศึกษา  เปรียบเทียบข๎อมูล  ปีการศึกษา  2560 - 2562 
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1.1.2.2  จ านวนครูสายงานสอน  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560 - 2562 
บุคลากร ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

ครู 38 36 36 
พนักงานราชการ 3 3 3 
ครูอัตราจ๎าง 5 3 4 
ครูอัตราจ๎าง (ครูตํางชาติ) 1 1 1 
รวม 47 43 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่  2  แสดงจ านวนครูสายงานสอน  เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา  2560 - 2562 
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1.1.2.3  จ านวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอนและอื่นๆ ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2560-2562 
บุคลากร ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

1. เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ - 1 1 
2. ลูกจ๎างประจ า 3 3 3 
3. ลูกจ๎างช่ัวคราว 10 9 8 
รวม 13 13 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่  3  แสดงจ านวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอนและอื่นๆ เปรียบเทียบข๎อมูลปี  2560-2562 
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1.1.2.4  วุฒิการศึกษาของผู้บริหาร  ครูและบุคลากรสายงานสอน   
               ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560 - 2562 

 
ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนคน/ปีการศึกษา ร๎อยละ/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 
ต่ ากวําปริญญาตรี - - - 0.00 0.00 0.00 
ปริญญาตร ี 13 11 12 27.08 25.00 26.67 
สูงกวําปริญญาตร ี 35 33 33 72.92 75.00 73.33 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
กราฟที่  4  แสดง4  ร๎อยละวุฒิการศึกษาของผ๎ูบริหาร  ครูและบุคลากรสายงานสอน 

เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา  2560 - 2562 
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1.1.2.5  วิทยฐานะของบุคลากร  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560 – 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่  5  แสดงวิทยฐานะของบุคลากร  เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา  2560 – 2562 

 

 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนคน/ปีการศึกษา ร๎อยละ/ปีการศึกษา 
2560 2561   2562 2560 2561   2562 

ช านาญการพิเศษ 7 8 10 11.48 14.04 17.54 
ช านาญการ 18 21 24 29.51 36.84 42.11 
ครู 14 8 3 22.95 14.04 5.26 
ครูผ๎ูชํวย 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
พนักงานราชการ 3 3 3 4.92 5.26 5.26 
ครูอัตราจ๎าง 4 3 4 6.56 5.26 7.02 
ครูผ๎ูทรงคุณคํา 1 0 0 1.64 0.00 0.00 
ครูตํางชาติ 1 1 1 1.64 1.75 1.75 
เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ 0 1 1 0.00 1.75 1.75 
ลูกจ๎างประจ า 3 3 3 4.92 5.26 5.26 
ลูกจ๎างช่ัวคราว 10 9 8 16.39 15.79 14.04 
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1.1.2.6  อัตราส่วนครูต่อนักเรียน  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560 - 2562 
รายการ จ านวนครูตํอนักเรียน ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

 จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

จ านวนครู
ตํอนักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

จ านวนครู
ตํอนักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

จ านวนครู
ตํอนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 305 47 1 : 6 276 43 1 : 6 285 44 1 : 6 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 320 47 1 : 7 292 43 1 : 7 273 44 1 : 6 
รวม 625 47 1 : 13 568 43 1 : 13 558 44 1 : 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่  6  แสดงอัตราสํวนครูตํอนักเรียน  เปรียบเทียบจ๎อมูลปีการศึกษา  2560 - 2562 
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1.1.2.7  จ านวนครูผู้สอนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2560-2562 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

1. คณิตศาสตร์ 7 7 7 
2. วิทยาศาสตร์ 9 12 12 
3. ภาษาไทย 6 6 6 
4. ภาษาตํางประเทศ 8 6 6 
5. สังคมศึกษา 5 4 4 
6. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 4 4 
7. ศิลปศึกษา 3 2 3 
8  สุขศึกษา  และพลศึกษา 2 2 2 
รวม 47 43 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กราฟที่  7  แสดงจ านวนครูผ๎ูสอนจ าแนกตามกลํุมสาระการเรียนรู๎ เปรียบเทียบข๎อมูล 

ปีการศึกษา  2560-2562 
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1.1.2.8  จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
            ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน  2560-2562   
กลํุมสาระการเรียนรู๎ ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

1. คณิตศาสตร์ 20 19 17 
2. วิทยาศาสตร์ 20 17 17 
3. ภาษาไทย 18 16 15 
4. ภาษาตํางประเทศ 19 22 21 
5. สังคมศึกษา 21 21 20 
6. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 20 16 
7. ศิลปศึกษา 21 17 17 
8  สุขศึกษา  และพลศึกษา 20 19 19 
รวม 19 19 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กราฟที่  8  แสดงจ านวนช่ัวโมงสอนเฉล่ียแยกตามกลํุมสาระการเรียนรู๎  

 เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา  2560-2562 
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1.1.3  ข้อมูลนักเรียน 53 19 

 
1.1.3.1  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2560-2562 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน (คน) 
 ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา  2562 

ม.1 104 89 98 
ม.2 86 100 91 
ม.3 115 87 96 
รวม 305 276 285 
ม.4 118 90 77 
ม.5 91 113 87 
ม.6 111 89 109 
รวม 320 292 273 

รวมทั้งหมด 625 568 558 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที่  9  แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา  เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา  2560-2562 
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1.1.3.2  จ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง ระดับชั้น ม.1 – ม.6  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2560-2562 
ระดับช้ัน เฉล่ียตํอห๎อง  (คน) 

 ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา  2562 
ม.1 35 30 33 
ม.2 29 33 30 
ม.3 29 29 32 
รวม 31 31 32 
ม.4 30 30 19 
ม.5 30 28 29 
ม.6 28 30 27 
รวม 29 29 25 

รวมทั้งหมด 30 30 28 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี  10  แสดงจ านวนนักเรียนเฉล่ียตํอห๎อง ระดับช้ัน ม.1 – ม.6 
เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา 2560-2562 
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1.1.3.3  จ านวนห้องเรียน  ระดับชั้น ม.1 – ม.6  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2560-2562 
ระดับช้ัน จ านวนห๎อง 

 ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา  2562 
ม.1 3 3 3 
ม.2 3 3 3 
ม.3 4 3 3 
รวม 10 9 9 
ม.4 4 3 4 
ม.5 3 4 3 
ม.6 4 3 4 
รวม 11 10 11 

รวมทั้งหมด 21 19 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี  11  แสดงจ านวนห๎องเรียน  ระดับช้ัน ม.1 – ม.6   
เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา  2560-2562 
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1.1.4  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 
ประเภทอาคารสถานท่ี จ านวน 

1.  อาคารเรียนช่ัวคราว  1  หลัง 
2.  อาคารเรียนแบบ  208  (อาคาร  1) 1  หลัง 
3.  อาคารเรียนแบบ  108  ล/130    (อาคาร  2) 1  หลัง 
4.  อาคารเรียนแบบ  318  ล/38  (พิเศษ)  (อาคาร  3) 1  หลัง 
5.  อาคารเรียนแบบ  108  ล/30  (อาคาร  4)  1  หลัง 
6.  อาคารหอประชุม  โรงอาหาร  100/27   1  หลัง 
7.  อาคารเรียนการงาน   1  หลัง 
8.  โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน  102/27   1 หลัง 
9.  อาคารดนตรี   1  หลัง 
10.  โรงเก็บรถนักเรียน   2  หลัง 
11.  โรงเก็บเวทีมวย   1  หลัง 
12.  ป้อมยาม   2  หลัง 
13.  ส๎วมแบบมาตรฐาน  6  ห๎อง  1/27   1  หลัง 
14.  ส๎วมแบบมาตรฐาน  6  ห๎อง   1  หลัง 
15.  ส๎วมนักเรียนหญิง  4  ห๎อง 1  หลัง 
16.  ส๎วมนักเรียนหญิง  4  ห๎อง/49 2  หลัง 
17.  บ๎านพักนักเรียนแบบ  8  คน     3  หลัง 
18.  บ๎านพักครูแบบ  204/2527   1  หลัง 
19.  บ๎านพักครูแบบ  203/27   1  หลัง 
20.  บ๎านพักครู  5  ห๎องนอน   3  หลัง 
21.  บ๎านพักภารโรง  / 32   1  หลัง 
22.  อาคารสภานักเรียน 1  หลัง 
23.  อาคารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 1  หลัง 
24.  สนามวอลเลํย์บอล 1  หลัง 
25.  สนามมวย 1  สนาม 
26.  สนามฟุตบอล 1  สนาม 
27.  สนามบาสเกตบอล 1  สนาม 
28.  สนามตะกร๎อ 1  สนาม 
29.  สนามฟุตซอล 1  สนาม 

 
 
 

18 



 
 

 
แผนที่บริเวณโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ปีการศึกษา  2563 
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 1.1.5  ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
 

ท่ี รายการ จ านวน 
1 รถต๎ู  หมายเลขทะเบียน  นข  1758  พะเยา 1  คัน 
2 รถยนต์กระบะ  หมายเลขทะเบียน  นก  1632  พะเยา 1  คัน 
3 รถยนต์กระบะ  หมายเลขทะเบียน  นข  3062  พะเยา 1  คัน 
4 ต๎ูน้ าด่ืม 3  หลัง 
5 ถังเก็บน้ าฝน 1 ม.  สูง  3.10 ม.  จ านวน   2  ถัง 
6 ถังน้ าฝน  คสล.  แบบ  ฝ.  33  จ านวน   7  ถัง 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์แมํขําย  (Server) 3  เครื่อง 
8 เครื่องฉายภาพทึบแสง  (Visulizer) 4  เครื่อง 
9 โทรทัศน์ 11  เครื่อง 
10 เครื่องขยายเสียง 15  เครื่อง 
11 เครื่องถํายเอกสาร 3  เครื่อง 
12 เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล  (Copy Printer) 2  เครื่อง 
13 เครื่องโทรสาร 1  เครื่อง 
14 ระบบกล๎องวงจรปิดส าหรับรักษาความปลอดภัย 3  วงจร 
15 ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 3  วงจร 
16 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 2  เครื่อง 

 
 1.1.6  ข้อมูลงบประมาณ 
  
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
แหลํงท่ีได๎รับ จ านวน ( บาท ) 

ปีงบประมาณ  
2560 

ปีงบประมาณ  
2561 

ปีงบประมาณ  
2562 

ปีการศึกษา  
2562 

- เงินงบประมาณ  
(ไมํรวมเงินเดือน) 

        8,672,450 5,304,309.00 320,000.00 305,000.00 

- เงินนอกงบประมาณ 2,661,211  1,376,721.31 4,009,501.00 4,457,178.00 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      11,333,661 6,681,030.31 4,329,501.00 4,762,178.00 

 

 

 

 

 

21 



 
 

 1.1.7  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
         1.1.7.1  แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2562  ได๎แกํ 
        (1)  ห๎องเรียนภาษาไทย / ห๎องศูนย์ภาษาไทย 

    (2)  ห๎องเรียนภาษาตํางประเทศ/ ห๎องศูนย์ภาษาตํางประเทศ 
    (3)  ห๎อง Soundlab 
    (4)  ห๎อง Tell me more 
    (5)  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/ห๎องศูนย์วิทยาศาสตร์ 

        (6)  ห๎องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
    (7)  ห๎องปฏิบัติการเคมี 
    (8)  ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา 
    (9)  ห๎องเรียนคณิตศาสตร์ / ห๎องศูนย์คณิตศาสตร์ 
    (10)  ห๎องเรียนสังคมศึกษา / ห๎องศูนย์สังคมศึกษา 
    (11)  ห๎องเรียนดนตร ี
    (12)  ห๎องเรียนนาฏศิลป์ 

(13)  ห๎องเรียนศิลปะ  ทัศนศิลป์ 
    (14)  ห๎องคอมพิวเตอร์ 1 
    (15)  ห๎องคอมพิวเตอร์ 2 

        (16)  ห๎อง E- conference 
    (17)  อาคารโรงฝึกงาน  
    (18)  อาคารเรียนเกษตร 
    (19)  ห๎องเรียนพลศึกษา / ห๎องศูนย์พลศึกษา 
    (20)  อาคารหอประชุม / โรงยิมฯ / สนามวอลย์บอล 
    (21)  สนามมวย 
    (22)  สนามฟุตบอล 
    (23)  สนามบาสเกตบอล 
    (24)  สนามตะกร๎อ 
    (25)  ห๎องโสตทัศนศึกษา 
    (26)  ห๎องสมุด 
    (27)  ห๎องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    (28 ) ห๎องธนาคารโรงเรียน 
    (29)  ห๎องสภานักเรียน 
    (30)  ห๎องอนามัย 
    (31)  ห๎องแนะแนว 

        (32)  ห๎องซัมซงุ 
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1.1.7.2  แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  2562  ได๎แกํ 
        (1)  วัดพระธาตุส๎มป่อย (ปัวดอย)  
  (2)  วัดป่าไชยมงคล  (ปางวัว) 
  (3)  วัดพะธาตุกูํกั้ง (ปัวธาตุ) 
  (4)  วัดอื่นๆ ในชุมชนของนักเรียน 
        (5)  องค์การบริหารสํวนต าบลงิม 
        (6)  ส านักงานเทศบาลต าบลงิม 
 

 1.1.8  ข้อมูลสภาพโรงเรียนโดยรวม 
 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  เริ่มกํอต้ัง  เมื่อปี  พ.ศ.  

2525    จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ตํอมาได๎ย๎ายนักเรียนเข๎ามาเรียน  ณ  161  หมูํ  13  
ต าบลงิม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา    เมื่อวันท่ี  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2526  มีเนื้อท่ี  115  ไรํ  90  
ตารางวา  และเมื่อวันท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.  2526  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให๎ใช๎ช่ือสถานศึกษาวํา  
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปัจจุบันสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต   36  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ   

 
 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจ าต าบลงิม  มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนมี
ความเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว พัฒนาได๎มากขึ้นตามล าดับ เป็นผลท่ีนําพึงพอใจเพื่อโอกาสในการพัฒนา
การศึกษาด๎านตํางๆ ท้ังด๎านผ๎ูเรียน ด๎านครู และด๎านการบริหารจัดการ ท้ังในรูปแบบของโครงการตํางๆ 
ตามแผนงบประมาณประจ าปี  โครงการพิเศษตํางๆ เชํน โครงการโรงเรียนต๎นแบบในฝัน   โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ  โครงการโรงเรียนสํงเสริมนิสัยรักการอํา น   
โรงเรียนดีประจ าต าบล  โรงเรียนวิถีพุธ  และโรงเรียนมาตรฐานสากล (SCQA)  เป็นต๎น 

 
1.1.9  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นท่ีราบลํุมและมีภูเขาล๎อมรอบ บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได๎แกํ วัด  สวน  นา  ร๎านขายเครื่องเขียน  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม สํวนใหญํนับถือศาสนา 
พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู๎จักโดยท่ัวไป คือการสํูขวัญ  การเล้ียงผีปู่ยํา   
 ผ๎ูปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี  3  อาชีพหลักสํวนใหญํ คือ เกษตรกรรม  รับจ๎าง
ท่ัวไป  ค๎าขาย  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉล่ียตํอครอบครัว ตํอปี 60,000.00 บาทจ านวนคนเฉล่ียตํอครอบครัว  
4  คน 
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1.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.2.1.1  ผลการประเมินระดับชาติ 
              (1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   เปรียบเทียบกับคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติ  ระดับจังหวัด  และระดับสังกัด   ประจ าปีการศึกษา 2562  
        (1.1)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ระดับ/รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 58.80 58.54 55.91 55.14 

ภาษาอังกฤษ 31.34 34.42 32.98 33.25 
คณิตศาสตร์ 28.33 28.40 26.98 26.73 

วิทยาศาสตร์ 30.39 31.29 30.22 30.07 
เฉลี่ย 37.22 38.16 36.52 36.30 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี  12  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉล่ียระดับชาติ  ระดับจังหวัด  และระดับสังกัด   ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2562  ของนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  มีคําร๎อยละของคะแนนสูงกวําระดับประเทศ  จ านวน  3    
กลํุมสาระการเรียนรู๎  ได๎แกํ  กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  และกลํุมสาระ-   
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

1.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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          (1.2)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
ระดับ/รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 43.52 43.80 43.02 42.21 

สังคมศึกษา 34.10 36.70 36.10 35.70 

ภาษาอังกฤษ 24.65 28.62 28.67 29.20 
คณิตศาสตร์ 23.83 26.49 25.62 25.41 

วิทยาศาสตร์ 30.06 30.64 29.40 29.20 

เฉลี่ย 31.23 33.25 32.56 32.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี  13  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉล่ียระดับชาติ  ระดับจังหวัด  และระดับสังกัด   ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2562  ของนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  มีคําร๎อยละของคะแนนสูงกวําระดับประเทศ  จ านวน  2      
กลํุมสาระการเรียนรู๎  ได๎แกํ  กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  และกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์   
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                       (2)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2560 
ถึง  ปีการศึกษา 2562  
        (2.1)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560  ถึง  ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย  เปรียบเทียบ  3  ป ี ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 2560-2561 2561-2562 

ภาษาไทย 51.02 58.35 58.80 7.33 0.45 
ภาษาอังกฤษ 28.19 27.68 31.34 -0.51 3.66 
คณิตศาสตร์ 29.03 31.65 28.33 2.62 -3.32 
วิทยาศาสตร์ 36.56 38.38 30.39 1.82 -7.99 

เฉลี่ยรวม 36.20 39.02 37.22 2.81 -1.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี  14  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2562  ของ

นักเรียน     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  มีคําร๎อยละของคะแนนสูงขึ้น  จ านวน 2  กลํุม
สาระการเรียนรู๎  ได๎แกํ  กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ 
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                   (2.2)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560  ถึง  ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย  เปรียบเทียบ  3  ป ี ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 2560-2561 2561-2562 

ภาษาไทย 51.47 47.98 43.52 -3.49 -4.46 
สังคมศึกษา 33.49 35.29 34.10 1.80 -1.19 
ภาษาอังกฤษ 21.70 25.69 24.65 3.99 -1.04 
คณิตศาสตร์ 22.06 28.62 23.83 6.56 -4.79 
วิทยาศาสตร์ 28.88 30.62 30.06 1.74 -0.56 

เฉลี่ยรวม 31.52 33.64 31.23 2.12 -2.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กราฟท่ี  15  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2562  ของนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  มีคําร๎อยละของคะแนน  31.23 
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1.2.1.2  ผลการประเมินระดับเขตพื้นท่ี 
การทดสอบด๎วยข๎อสอบกลาง  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

เปรียบเทียบ  ปีการศึกษา  2560 - 2562 
รายการ ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

คณิตศาสตร์ 34.62 30.14 25.37 
วิทยาศาสตร์ 44.37 43.18 39.65 
ภาษาไทย 51.47 51.32 49.04 
สังคมศึกษา 25.37 30.76 26.22 
ภาษาอังกฤษ 47.68 - - 

เฉล่ีย 47.68 38.85 35.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที่  16  แสดงการทดสอบด๎วยข๎อสอบกลาง  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เปรียบเทียบ  ปีการศึกษา  2560 - 2562 

 
ผลการทดสอบด๎วยข๎อสอบกลาง  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  

ปีการศึกษา  2562  มีคําร๎อยละของคะแนน  35.07 
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1.2.1.3  ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 
 ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-6  จ าแนกเป็นกลํุมสาระการเรียนรู๎  เปรียบเทียบ  3  ปี   ปีการศึกษา 2560  ถึง  ปีการศึกษา  2562 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กราฟท่ี  17  แสดงร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  จ าแนกเป็นกลํุมสาระการเรียนรู๎ เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา  2560-2562 

 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รวม  8  กลํุมสาระการเรียนรู๎  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560 – 2562  มีคํา
เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา 

 

 

รายวิชา ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี (3 ขึ้นไป)  เปรียบเทียบ  3  ป ี
ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 

ภาษาไทย 63.40 68.66 80.39 
คณิตศาสตร์ 61.76 63.86 69.38 
วิทยาศาสตร์ 68.06 70.57 80.60 
ภาษาตํางประเทศ 49.71 57.91 63.83 
สังคมศึกษา 79.57 69.83 84.02 
การงานอาชีพฯ 80.31 79.09 80.71 
ศิลปศึกษา 48.47 64.39 65.07 
สุขศึกษาและพลศึกษา 69.30 69.89 77.82 

เฉลี่ยรวม 66.00 68.33 74.90 

29 



 
 

1.2.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา 
 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ปีการศึกษา  2560 

 

มาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 3  ดี เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน 2  พอใช ้ ต่ ากว่าค่าเปา้หมาย 

  1.1  ความสามารถของผ๎ูเรียนในการอํานและเขียนได๎ 2  พอใช ๎ ต่ ากวําคําเป้าหมาย 

  1.2  ความสามารถของผ๎ูเรียนในด๎านการส่ือสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

1  ปรับปรงุ ต่ ากวําคําเป้าหมาย 

  1.3  ความสามารถของผ๎ูเรียนในด๎านการคิดค านวณ 2  พอใช ๎ ต่ ากวําคําเป้าหมาย 

  1.4  ความสามารถของผ๎ูเรียนในการคิดวิเคราะห์ คิด วิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

4  ดีเย่ียม สูงกวําคําเป้าหมาย 

  1.5  ความสามารถของผ๎ูเรียนในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารได๎ 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  1.6  ความก๎าวหน๎าของผ๎ูเรียนจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎
ความเข๎าใจและทักษะตํางๆ ตามหลักสูตร 

1  ปรับปรงุ ต่ ากวําคําเป้าหมาย 

  1.7  คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผ๎ูเรียน 2  พอใช ๎ ต่ ากวําคําเป้าหมาย 

  1.8  ความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดีของผ๎ูเรียน ท่ีพร๎อมจะศึกษาตํอใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

 2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 4  ดีเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

  2.1  ความประพฤติของผ๎ูเรียนด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิต
สังคม และจิตส านึก 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  2.2  การมีสํวนรํวมของผ๎ูเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  2.3  ความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยของผ๎ูเรียน 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  2.4  การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผ๎ูอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ของผ๎ูเรียน 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  2.5  วิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให๎แข็งแรงของผ๎ูเรียน 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  2.6  การรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให๎ดีของผ๎ูเรียน 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  2.7  ผ๎ูเรียนรู๎และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการลํอลวง ขํมเหง รังแก 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  2.8  ผ๎ูเรียนไมํเพิกเฉยตํอการกระท าส่ิงท่ีไมํถูกต๎อง และอยูํรํวมกันด๎วยดี
ในครอบครัวชุมชนและสังคม 
 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ปีการศึกษา  2560  (ต่อ) 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 4  ดีเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

 3  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 4  ดีเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

  3.1  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิท่ีก าหนดไว๎ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ผลการประเมิน 
 4  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4  ดีเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

  4.1  การพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นผ๎ูเรียน 4  ดีเยี่ยม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  4.2  การพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถ 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  4.3  การบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต๎อง ครบถ๎วน 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  4.4  การจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคม 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

 5  การมีสํวนรํวมของผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัด
การศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 

4  ดีเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

  5.1  การมีสํวนรํวมของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษา 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

 6  การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 4  ดีเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

  6.1  การก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 4  ดีเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

 7   การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร๎างโอกาสให๎ผ๎ูเรียนทุกคนมีสํวนรํวม 4  ดีเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

  7.1  การมีสํวนรํวมของผ๎ูเรียนในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหา
สาระ และกิจกรรม 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  7.2  การเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียน ได๎เรียนรู๎โดยการคิดได๎ปฏิบัติจริง 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  7.3  การจัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน 
แสดงความคิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น รักการอําน 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  7.4  การเรียนรู๎สาระการเรียนรู๎และทักษะด๎านตํางๆของผ๎ูเรียน 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  7.5  การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อม และส่ือการเรียน 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  7.6  การเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการวิจัย 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

 8  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท๎องถิ่น 4  ดีเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

  8.1  การเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนจากแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  8.2  การมีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นหรือรํวมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ปีการศึกษา  2560  (ต่อ) 

 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด  เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ปีการศึกษา  2560 

 
ท่ี รายการ จ านวนเต็ม 

(มาตรฐาน) 
จ านวนที่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

จ านวนที่ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ผลการประเมิน 

รายมาตรฐาน 
4 4 100.00 0 0.00 บรรลุผลระดับ  4 

ดีเย่ียม 
2 ผลการประเมิน 

รายตัวบํงช้ี 
39 35 89.74 4 10.27 บรรลุผลระดับ  4 

ดีเย่ียม 
 

 

มาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ผลการประเมิน 
 9  การตรวจสอบและประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ 
4  ดีเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

  9.1  การประเมินผ๎ูเรียนจากสภาพจริง 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  9.2  การตรวจสอบและประเมิน 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  9.3  การใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  9.4  การมีสํวนรํวมในการวัดและประเมินผล 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  9.5  การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผ๎ูเรียน 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 4  ดีเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

 10  การใช๎ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 

4  ดีเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 

  10.1  การจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ผลการประเมิน 
  10.2  การให๎ความรํวมมือของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องในการวางระบบและ

ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 

  10.3  ความมั่นใจของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องตํอระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 

4  ดีเย่ียม สูงกวําคําเป้าหมาย 

  สรุป 4  ดีเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 
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สรุปการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ปีการศึกษา  2561 

 
 

มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเ้รียน ดีเลิศ เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 
  1.1.1  ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสือ่สาร และการคิดค านวณ เป็นไป

ตาม เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ดี  

  1.1.2  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

ดี  

  1.1.3  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ 

ยอดเย่ียม  

  1.1.4  ผู๎เรียนมีความรู๎ และทักษะพ้ืนฐานในการสร๎างนวัตกรรม ดี  
  1.1.5  ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง

ได๎อยํางเหมาะสม ปลอดภัย 
ดีเลิศ  

  1.1.6  ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ดีเลิศ  
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 
  1.2.1  ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีสูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็น

แบบอยํางได๎ 
ยอดเย่ียม  

  1.2.2  ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถ่ิน เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ยอดเย่ียม  

  1.2.3  ผู๎เรียนสามารถอยํูรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ดีเลิศ  
  1.2.4  ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคมสงูกวําเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ  
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 
 2.1  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 
  2.1.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบรบิทของ

สถานศึกษา ความต๎องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหํงชาติ เป็นไปได๎ในการ
ปฏิบัติ ทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

ยอดเย่ียม 
 

 

  2.1.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สํงผลตํอ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของผู๎เก่ียวข๎องทุกฝ่าย มี
การน าข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุง พัฒนางานอยํางตํอเน่ือง และเป็นแบบอยํางได๎ 

ดีเลิศ  

  2.1.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุํมเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอยํางได๎ 

ยอดเย่ียม  

  2.1.4  พัฒนาครูและบุคลากรให๎มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต๎องการของครู
และสถานศึกษา และจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

ยอดเย่ียม  

  2.1.5  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 

ยอดเย่ียม  

  2.1.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเย่ียม  
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สรุปการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ปีการศึกษา  2561  (ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ยอดเย่ียม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 
 3.1  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ยอดเย่ียม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
  3.1.1  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได๎จรงิ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

ดีเลิศ  

  3.1.2  ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถ่ินที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎ 

ยอดเย่ียม  

  3.1.3  ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียน และ
น าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

ยอดเย่ียม  

  3.1.4  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรยีนรู๎ และเรียนรู๎รํวมกันอยํางมี
ความสุข 

ยอดเย่ียม  

  3.1.5  มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระหวํางครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ดีเลิศ  
  สรุป  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา ยอดเยี่ยม เทียบเทา่ค่าเป้าหมาย 
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สรุปการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ปีการศึกษา  2562 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน (ดเีลศิ) ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน  (ดี) ยอดเย่ียม สูงกวําคําเป้าหมาย 
 1.1.1 มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ    
          (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 71.66  มีความสามารถในการอําน การเขียน และ 

               การสื่อสารภาษาไทย ระดับดีข้ึนไป 
80.39  

          (2)  ผู๎เรียนร๎อยละ 60.91 มีความสามารถในการอําน การเขียน และ 
               การสื่อสารภาษาตํางประเทศ  ระดับดีข้ึนไป   

63.83  

          (3) ผู๎เรียนร๎อยละ 66.86 มีความสามารถในการคิดค านวณระดับดีข้ึนไป 69.38  
 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา   
  

           (1) ผู๎เรียนร๎อยละ 98.70  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี 
               วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดับดีข้ึนไป 

98.93  

           (2) ผู๎เรียนร๎อยละ 98.70  มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  ระดับดีข้ึนไป 98.93  
 1.1.3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม   
           (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 60.00 มีทักษะการท างานอยํางเป็นระบบและมีความคิด   

                สร๎างสรรค์ 
31.00  

           (2) ผู๎เรียนร๎อยละ 60.00  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 2.69  
 1.1.4 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร    
          (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 80.00   มีความสามารถในการใช๎กระบวนการเทคโนโลยี 

               -  ในการสืบค๎นข๎อมูลหรือสืบเสาะหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  
                  อยํางมีข้ันตอน  
               -  ในการสร๎างงานเอกสารหรือสร๎างช้ินงานท่ีเกิดจากการเรียนรู๎อยําง 
                  มีจิตส านึกรับผิดชอบในการน าเสนอข๎อมูลท่ีเกิดจากการเรียนรู ๎
                  ในลักษณะตํางๆ  

81.08  

 1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     
            (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 71.66  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎   

                 ภาษาไทย  ระดับ 3 ข้ึนไป 
80.39  

            (2)  ผู๎เรียนร๎อยละ 66.86  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
                 คณิตศาสตร์  ระดับ 3 ข้ึนไป 

69.38  

            (3)  ผู๎เรียนร๎อยละ 73.57  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
                 วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึนไป 

80.60  

            (4)  ผู๎เรียนร๎อยละ 72.83  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
                 สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับ 3 ข้ึนไป 

84.02  

            (5)  ผู๎เรียนร๎อยละ 60.91  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
                 ภาษาตํางประเทศ  ระดับ 3 ข้ึนไป 

63.83  
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มาตรฐาน ผลการประเมิน 
            (6)  ผู๎เรียนร๎อยละ 67.39  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

                 ศิลปะ  ระดับ 3 ข้ึนไป 
65.07  

            (7)  ผู๎เรียนร๎อยละ 72.89  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
                 สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับ 3 ข้ึนไป 

77.82  

            (8)  ผู๎เรียนร๎อยละ  80.09 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
                 การงานอาชีพ  ระดับ 3 ข้ึนไป 

80.71  

 1.1.6 นักเรียน ร๎อยละ 95.00   มีความรู๎  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 96.50  
           (1)   ผู๎เรียนร๎อยละ 100.00  มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบ 

                 อาชีพ และมีประสบการณ์ในงานอาชีพท่ีสนใจ มีคุณธรรมและมี            
                 เจตคติท่ีดีตํออาชีพ 

89.50  

            (2)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร๎อยละ 100.00 ท่ีสามารถประเมินทางเลือก 
                ในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัด  และความสนใจ 

100.00  

            (3)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร๎อยละ 100.00  ท่ีสามารถประเมิน 
                 ทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัด  
                 และความสนใจ 

100.00  

 1.1.7  ผู๎เรียนร๎อยละ  80.00 มีความรู๎และทักษะเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ 
          โรงเรียน  ระดับดีข้ึนไป   

92.86  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน (ยอดเย่ียม) ยอดเย่ียม เทียบเทําคําเป้าหมาย 
 1.2.1 มีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
          (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 99.00 มีคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับ 

               ผํานข้ึนไป 
98.78  

          (2)  ผู๎เรียนร๎อยละ 99.00 มีคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับผํานข้ึนไป 98.78  
 1.2.2 มีความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย   
          (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 100.00  มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภูมิใจ 

               ในท๎องถ่ินและความเป็นไทย ระดับผํานข้ึนไป 
100.00  

 1.2.3  ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย   
          (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 76.64  มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการยอมรับท่ีจะอยูํ 

               รํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
87.62  

 1.2.4 มีสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม   
          (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 76.94   ท่ีมีภาวะโภชนาการ น้ าหนัก – สํวนสูง ตามเกณฑ์ 

               มาตรฐานของกรมอนามัย   
77.24  

          (2)  ผู๎เรียนร๎อยละ  80.94   มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   
               ของกรมพลศึกษา 

99.46  

 1.2.5  ผู๎เรียนร๎อยละ  100.00  มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
          ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ระดับดีข้ึนไป 

100.00  
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มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา  (ยอดเยี่ยม) ยอดเยี่ยม เทียบเท่าค่าเป้าหมาย 
 2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล๎อง 

      กับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา 
       แหํงชาติ เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ  และทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

ยอดเย่ียม  

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
       สํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย 
       มีสํวนรํวม น าข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเน่ือง 

ยอดเย่ียม  

 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร 
       สถานศึกษา และทุกกลุํมเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

ยอดเย่ียม  

 2.4  ครูและบุคลากรร๎อยละ 100.00   ได๎รับการพัฒนาให๎มีความเช่ียวชาญ 
       ทางวิชาชีพ ตรงตามความต๎องการของครู และสถานศึกษา และจัดให๎มีชุมชน 
       การเรียนรู๎ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

100.00  

 2.5  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี 
       คุณภาพ และมีความปลอดภัย 

ยอดเย่ียม  

 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
      การเรียนรู๎ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเย่ียม  

 2.7  บริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยํางตํอเน่ือง ดีเลิศ  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั  (ดีเลศิ) ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 3.1  ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม 

       มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ 
       ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

96.59  

 3.2  ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89  ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมท้ัง 
       ภูมิปัญญาท๎องถ่ินท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ โดยสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหา 
       ความรู๎ด๎วยตนเอง 

96.59  

 3.3  ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะ 
       เรียนรู๎ และเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข 

96.59  

 3.4  ครผูู๎สอนร๎อยละ 90.91  มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  
       และน าผลมาพฒันาผู๎เรียน 

91.11  

 3.5  ครูผู๎สอนร๎อยละ 91.11 มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎หางวิชาชีพระหวํางครูและ 
       ผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  ครูและผู๎เกี่ยวข๎องมี 
       การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
       การจัดการเรียนรู๎ 

95.56  

 3.6  ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร ์
       โรงเรียนท่ีเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญอยํางท่ัวถึง 

92.86  

 สรุป ยอดเยี่ยม บรรลคุ่าเป้าหมาย 
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1.2.3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

    

ตัวบํงช้ีท่ี  1  ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.53 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี  2  ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.40 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี  3  ผ๎ูเรียนมีความใฝ่รู๎  และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 10.00 9.43 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี  4  ผ๎ูเรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.58 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน 20.00 8.96 พอใช๎ 
ตัวบํงช้ีท่ี  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 3.80 ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และต๎นสังกัด 

5.00 4.31 
 

ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงช้ีท่ี  9  ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
                และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 4.00 
 

ดี 

ตัวบํงช้ีท่ี  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อน 
                  เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 
 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงช้ีท่ี  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 
 

ดี 

ตัวบํงช้ีท่ี  12  ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน   
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสํูความเป็นเลิศ  ท่ีสอดคล๎องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 
 

ดี 

รวมคะแนน 100.00 80.01 ดี 

       การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 

-  ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงช้ี  ต้ังแตํ  80  คะแนนขึ้นไป  ใชํ               ไมํใชํ 

- มีตัวบํงช้ีท่ีได๎ระดับดีขึ้นไปอยํางน๎อย  10  ตัวบํงช้ี  ตาก  12  ตัวบํงช้ี ใชํ               ไมํใชํ 

- ไมํมีตัวบํงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ใชํ               ไมํใชํ 
 

 
 
 

√ 

√ 

√  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1  จุดเด่น  

      1.1  ด๎านผลการจัดการศึกษา  ผ๎ูเรียนมีสุนทรียภาพ  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มี
คุณธรรมจริยธรรม  และคํานิยมอันพึงประสงค์บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม  มีความใฝ่รู๎ใฝ่เรียนอยําง
ตํอเนื่อง  คิดเป็นท าเป็น  มีความสามารถด๎านการคิดและปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎ดี 
      1.2  ด๎านการบริหารงานจัดการศึกษา  ผ๎ูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน  มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามบทบาทหน๎าท่ี  ท้ัง  4  ด๎าน  ได๎แกํ  ด๎านวิชาการ       
ด๎านงบประมาณ  ด๎านการบริหารงานบุคคล  และด๎านการบริหารท่ัวไป  รวมท้ังสถานศึกษามีบรรยากาศ
และสะภาพแวดล๎อมสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และสวยงาม 
      1.3   ด๎านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  สถานศึกษามีประสิทธิผลของ       
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญท้ังการด าเนินงานของสถานศึกษา  และกระบวนการจัด     
การเรียนรู๎ของครู  ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนและทักษะวิชาชีพ  
ได๎รับเกียรติบัตรและรางวัลท้ังจากหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานอื่น 
      1.4   ด๎านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในจาก           
ต๎นสังกัด  และพัฒนาการของระบบ   การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสามารถสะท๎อน
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานด๎านตํางๆ  ของสถานศึกษาได๎ 

2  จุดที่ควรพัฒนา 
      2.1   ด๎านผลการจัดการศึกษา ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ      
(O-NET)  ได๎คุณภาพต่ ากวําระดับดี  โดยเฉพาะในกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ศิลปะ  และภาษาตํางประเทศ 
      2.2   ด๎านการบริหารงานจัดการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมํได๎แตํงต้ัง
ท้ังท่ีปรึกษา และคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตามระเบียบ 
      2.3   ด๎านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  สถานศึกษาขาดการน าผล           
การประเมินท้ังการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎  การประเมินทักษะกระบวนการสอน  และประเมิน
แบบวัดไปพัฒนาทุกคนอยํางเป็นระบบ  และครูยังมี     การจัดกระบวนการเรียนรู๎ของครูยังไมํครบทุกข๎อ 
      2.4   ด๎านการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษายังต๎องสํงเสริมพัฒนาแผนงาน  โครงการ
และกิจกรรมตํางๆ  ให๎คงสภาพมาตรฐานให๎ดียิ่งขึ้น 
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1.2.4  ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา 
 ร๎อยละของนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  ณ วันท่ี 31 มีนาคม ปีการศึกษา  2560 - 2562 

ระดับช้ัน ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 76.52 60.92 77.08 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 83.17 87.95 90.83 

รวม 79.85 74.44 84.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที่  18  แสดงร๎อยละของนักเรียนท่ีจบเปรียบเทียบข๎อมูล ปีการศึกษา  2560 - 2562 
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(ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา) 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 



 
 

 
 
 

มาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ 
คุณภาพของผู้เรียน     ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

    ระดับ 4  ดีเลิศ 
    ระดับ 3  ดี 
    ระดับ 2  ปานกลาง 
    ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 

1. กระบวนการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนโดยการให๎ครูและบุคลากรจัดท าโครงการ
กลํุมบริหารวิชาการ  โดยจ าแนกโครงการเป็นโครงการของกลํุมสาระการเรียนรู๎ ท้ัง  8  กลํุมสาระ  
โครงการงานสํงเสริมวิชาการด๎านดํางๆ  รวมไปถึงโครงการท่ีมีกิจกรรมสํงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ท้ังด๎านการอําน  การเขียน  การส่ือสาร  การคิดค านวณ  การสํงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์/คุณธรรมจริยธรรม  สํงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ   การสร๎างส่ือ
นวัตกรรม  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  การด ารงชีวิตในสังคมอยํางมีความสุข  มี  ความภูมิใจใน
ท๎องถิ่นและความเป็นไทย  มีการยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายเจตคติท่ีดีตํองาน
อาชีพ  สํงเสริมสุขภาวะทางกายและทางจิต  และการด าเนินกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มี
การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง  และด าเนินการพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง  ค านวณ  คําเป้าหมาย  ระดับดี  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  โดยใช๎ฐานนิยม  
อยูํในระดับ ยอดเย่ียม  บรรลุคําเป้าหมายท่ีก าหนด มีรายละเอียดตามตัวชี้วัดดังตํอไปนี้ 

ส่วนท่ี 2  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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  1.1.1  นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  มีการ
ประเมินโดยใช๎ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแสดงให๎เห็นถึงด๎านการส่ือสาร  การอําน  การเขียน จาก
กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  และกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  ใช๎ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ท่ีแสดงให๎เห็นถึงความสามารถในการคิดค านวณ มีรายละเอียดดังนี้ 
       (1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป            
คําเป้าหมาย  ร๎อยละ  71.66  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  80.39   เทํากับ  
ระดับยอดเย่ียม  สูงกวําคําเป้าหมายท่ีก าหนด 

    (2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  คําเป้าหมาย  ร๎อยละ  
60.91  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  63.83   เทํากับ  ระดับดี  สูงกวําคํา
เป้าหมายท่ีก าหนด 
        (3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  คําเป้าหมาย  ร๎อยละ  66.86  
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  69.38   เทํากับ  ระดับดี  สูงกวําคําเป้าหมายท่ี
ก าหนด      

1.1.2  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก๎ปัญหา มีการประเมินตามประเด็นตํอไปนี้ 

(1)  ความสามารถคัดสรรส่ือท่ีต๎องการอํานเพื่อหาข๎อมูลสารสนเทศได๎ตามวัตถุประสงค์        
(2)  ความสามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน  โต๎แย๎ง   
(3)  ความสามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  มีความสมเหตุสมผล  ความนําเช่ือถือ  ล าดับความ

และความเป็นไปได๎ของเรื่องท่ีอําน 
(4)  ความสามารถสรุปคุณคํา  แนวคิด  แงํคิดท่ีได๎จากการอําน 
(5)  ความสามารถสรุปอภิปราย  ขยายความแสดงความคิดเห็น  โต๎แย๎ง  สนับสนุน   

โน๎มน๎าวโดยการเขียนส่ือสาร 
 ผลการประเมินนักเรียนมีผลการอําน  คิดวิเคราะห์  เขียน  ผํานระดับดีขึ้นไป   คําเป้าหมาย      
ร๎อยละ  98.70  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  98.93   เทํากับ  ระดับยอดเยี่ยม     
สูงกวําคําเป้าหมายท่ีก าหนด  
         (1)  ผลการเปรียบเทียบการอําน  คิดวิเคราะห์  ปีการศึกษา  2560 – 2562  เป็นดังนี้ 
เป้าหมายท่ีก าหนด  มีรายละเอียดดังตารางตํอไปนี้ 
 

 
 
 
       

ระดับชั้น 
จ านวนร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน) 

ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2563 
คําร๎อยละ 99.00 98.54 98.93 
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กราฟที่  19  แสดงผลการเปรียบเทียบการอําน  คิดวิเคราะห์  ปีการศึกษา  2560 – 2562 
 
   (2)  ผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์  เขียน  ปีการศึกษา  2562 

 
 1.1.3  นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม  มีการประเมินจากการสร๎างนวัตกรรมจาก
การเรียนวิชาการศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ (IS1)  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4,  การสร๎างนวัตกรรมจากโครงงานพิเศษท่ีใช๎ในการแขํงขันทักษะทางวิชาการตํางๆ,  
การสร๎างช้ินงาน/ภาระงานในรายวิชาตํางๆ เชํน  อุปกรณ์ชํวยกรองอากาศจากทํอไอเสียรถยนต์  ,  เครื่อง
ฟอกอากาศ,  กระเป๋าจากกลํองนม,  โคมไฟจากไม๎ไอศกรีม,  ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม  คําเป้าหมาย  
ร๎อยละ  60.00 ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับระดับปรับปรุง     

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน) 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ระดับดีขึ้นไป 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 99 0.00 1.46 10.00 88.54 98.54 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 91 0.87 1.30 19.42 78.41 97.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 96 0.00 0.04 24.73 75.23 99.96 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 75 0.05 0.74 16.78 82.44 99.22 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87 0.00 0.00 19.25 80.75 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 109 0.00 1.75 13.00 85.25 98.25 

เฉล่ียร๎อยละ 557 0.15 0.92 17.02 81.91 98.93 
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 1.1.4  นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร มีความสามารถใน
การใช๎กระบวนการเทคโนโลยีในการสืบค๎นข๎อมูลหรือสืบเสาะหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ อยํางมี
ขั้นตอน  สามารถสร๎างงานเอกสารหรือสร๎างช้ินงานท่ีเกิดจากการเรียนรู๎อยํางมีจิตส านึกรับผิดชอบ และ
น าเสนอข๎อมูลท่ีเกิดจากการเรียนรู๎ในลักษณะตํางๆ มีการประเมินโดยใช๎ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับดีขึ้นไป คําเป้าหมาย ร๎อยละ 80.00  ผลการด าเนินงาน
ปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  81.08   เทํากับ  ระดับยอดเย่ียม  สูงกวําคําเป้าหมายท่ีก าหนด 
        1.1.5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีการประเมินโดยใช๎ข๎อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎  และจ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี  3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม  คําเป้าหมาย 
ร๎อยละ 70.48  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  74.90   เทํากับ  ระดับดีเลิศ         
สูงกวําคําเป้าหมายท่ีก าหนด มีรายละเอียดดังนี้ 
         (1)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ปีการศึกษา 2560 – 2562 เป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการเรียนระดับดี (ระดับ 3  ข้ึนไป) 

ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 
ภาษาไทย 63.40 68.66 80.39 
คณิตศาสตร์ 61.76 63.86 69.38 
วิทยาศาสตร์ 68.06 70.57 80.60 
สังคมศึกษาฯ 79.57 69.83 84.02 
สุขศึกษาฯ 69.30 69.89 77.82 
ศิลปศึกษาฯ 48.47 64.39 65.07 

การงานงาชีพฯ 80.31 79.09 80.71 
ภาษาตํางประเทศ 49.71 57.91 63.83 

เฉล่ีย 66.00 68.33 74.90 

กราฟที่  20  แสดงผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  

ปีการศึกษา 2560 – 2562 
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         (2) ผลการประเมินโดยใช๎คําเฉล่ียผลการเรียนของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป  
(เกรด3-4)   เทํากับ  74.90  อยูํในระดับ ดีเลิศ  มีรายละเอียดดังตารางนี้ 

 
         (3) จ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  เทํากับ  84.39  อยูํในระดับ ยอดเย่ียม  มีรายละเอียดดังตารางตํอไปนี้ 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

ร๎อยละของนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 96 74 77.08 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 109 99 90.83 

รวม   84.39 
 
         (4)  ร๎อยละของนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  ณ วันท่ี 31 มีนาคม ปีการศึกษา  2560 - 2562 

ระดับช้ัน ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 76.52 60.92 77.08 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 83.17 87.95 90.83 

รวม 79.85 74.44 84.39 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ร้อยละ 

นร.ที่ได้ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 0.31 0.86 1.64 5.78 11.02 23.13 21.95 35.31 80.39 

คณิตศาสตร์ 0.22 2.33 4.04 10.30 13.73 15.06 13.12 41.20 69.38 

วิทยาศาสตร์ 0.05 2.04 1.87 6.65 8.79 16.82 19.00 44.78 80.60 

สังคมศึกษาฯ 0.37 2.70 1.80 4.39 6.72 20.32 18.41 45.29 84.02 

สุขศึกษาฯ 0.10 0.48 0.48 11.57 9.56 18.36 11.85 47.61 77.82 

ศิลปศึกษาฯ 3.01 6.72 6.85 10.43 7.93 14.20 11.58 39.28 65.07 

การงานงาชีพฯ 1.30 1.77 2.18 5.73 8.32 13.22 16.56 50.92 80.71 

ภาษาตํางประเทศ 0.18 5.88 7.07 10.42 12.63 18.16 14.95 30.72 63.83 

เฉล่ีย 0.57 3.09 3.48 8.04 9.92 17.31 16.30 41.30 74.90 
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กราฟที่  21  แสดงร๎อยละของนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  ข๎อมูลเปรียบเทียบปีการศึกษา  2560 - 2562 
 
 1.1.6 นักเรียนมีความรู๎  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  
ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ท่ีมีวัตถุประสงค์ให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางในการท างานและมีรายได๎
ระหวํางเรียน,  นักเรียนมีความรู๎  ทักษะ  ประสบการณ์ในการท างานอยํางเป็นระบบ,  นักเรียนสามารถ
ประกอบอาชีพ  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจด๎วยความซื่อสัตย์  สุจริตและมีคุณลักษณะท่ีดีตํอ
อาชีพ  มีความวิริยะอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียร  สามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ             
ท่ีสอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัด และความสนใจ  คําเป้าหมาย ร๎อยละ 95.00 ระดับยอดเยี่ยม           
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562 ประเมินจากความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ   เทํากับร๎อยละ  
96.50   เทํากับ  ระดับยอดเย่ียม  มีระดับเทียบเทําคําเป้าหมายท่ีก าหนด 
 1.1.7  นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ให๎นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา      
ปีท่ี 1 ทุกคนได๎เรียน  ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแตํละชํวงช้ันแล๎วนักเรียนทุกคนจะมีความรู๎เกี่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน คําเป้าหมาย ร๎อยละ 80.00  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  มีการประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชารู๎ชื่อ รู๎ลักษณ์ รหัสวิชา ว21203  การประเมินนักเรียนมีผลการเรียน
ระดับดีขึ้นไป (เกรด3-4  )  เทํากับร๎อยละ  92.86   เทํากับ  ระดับยอดเยี่ยม  สูงกวําคําเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผ๎ูเรียน  โดยให๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ท่ีมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  จ านวน  8  ข๎อ  ได๎แกํ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์,  ซื่อสัตย์สุจริต,  มีวินัย ,  ใฝ่เรียนรู๎ ,         
อยูํอยํางพอเพียง,  มุํงมั่นในการท างาน,  รักความเป็นไทย,  มีจิตสาธารณะ  นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรม
พัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมคุณธรรมตํางๆ  โครงการด๎านระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียน โครงการด๎านสุขภาวะ
ด๎านรํางกายละสังคมโดยงานอนามัยและกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา  พละศึกษา  และโครงการท่ี
เกี่ยวข๎องกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และโครงการด๎านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม  คําเป้าหมาย ร๎อยละ 
99.00  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  98.78   เทํากับ  ระดับยอดเยี่ยม  ระดับ
เทียบเทําคําเป้าหมายท่ีก าหนดมีรายละเอียดตามตัวชี้วัดดังตํอไปนี้ 

     1.2.1  การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โรงเรียนจัดให๎มี          
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกรายวิชา  และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผ๎ูเรียนโดยให๎มีโครงการรองรับได๎แกํ  โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี  โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน  โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม
หลัก 12 ประการ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โครงการโรงเรียนสุจริต  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข  โครงการคํายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนใหมํ 
ม.1 , ม.4   โครงการเสริมสร๎างจินตนาการให๎นักเรียน (ชุมนุม)  ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม อยูํใน
ระดับ ยอดเย่ียม ซึ่งบรรลุ ตามคําเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด (ระดับ ยอดเย่ียม)   

      1.2.2  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดกิจกรรมท่ี
สํงเสริมให๎นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  ได๎แกํ  กิจกรรมสํงเสริมสถาบันชาติ  เชํน  
กิจกรรมเคารพธงชาติ กิจกรรมสํงเสริมการปกครองด๎วยระบอบประชาธิปไตย, กิจกรรมทางศาสนา เชํน           
วันเข๎าพรรษา  วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา,  กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์  เชํน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา,  น านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมท้ังถิ่น  เชํน  วันลอยกระทง,  สํงเสริมการแตํงกาย
ด๎วยชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์  เป็นต๎น  คําเป้าหมาย ร๎อยละ 100.00  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  
เทํากับร๎อยละ  100.00   เทํากับ  ระดับยอดเย่ียม  เทียบเทําคําเป้าหมายท่ีก าหนด 

         1.2.3  การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย  โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม จัดโครงการพัฒนางานกิจการนักเรียนตามกระบวนการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  สํงเสริมให๎
นักเรียนมีคุณธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  สามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ได๎แกํ  โครงการ
พัฒนาคุณภาพงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ,  โครงการการบริหารกิจการนักเรียน,  โครงการ
เสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสภานักเรียนในระบอบประชาธิปไตย,  โครงการคํายคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนใหมํ ม.1 , ม.4  คําเป้าหมาย ร๎อยละ 76.64  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  
เทํากับร๎อยละ  87.62   เทํากับ  ระดับยอดเย่ียม  สูงกวําคําเป้าหมายท่ีก าหนด 

1.2.4  สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาวะ
ทางรํางกายและจิตสังคม  โดยการจัดท าโครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชร  โครงการพัฒนา
ผ๎ูเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  โครงการพัฒนาผ๎ูเรียนสํูความเป็นเลิศทางกีฬา  
กิจกรรม อย.น๎อย  กิจกรรมช่ังน้ าหนัก-วัดสํวนสูง  กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกาย  คําเป้าหมาย ร๎อยละ 
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78.94 (ระดับยอดเยี่ยม) ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  88.35 ระดับยอดเยี่ยม  
เทียบเทําคําเป้าหมายท่ีก าหนด 

1.2.5  มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคมมีเอกลักษณ์  คือ  โรงเรียนในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  นักเรียนมีอัตลักษณ์  คือ  นักเรียนมีจิต
อนุรักษ์ธรรมชาติ  ท้ังนี้โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมได๎จัดท าหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จัดท า
โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล๎อม  โครงการ
เครือขํายเยาวชนรักษ์น้ ายม  คําเป้าหมาย ร๎อยละ 100.00.  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับ
ร๎อยละ  100.00   เทํากับ  ระดับยอดเย่ียม  สูงกวําคําเป้าหมายท่ีก าหนด 

2.  จุดเด่น 
        โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ท าให๎ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น   
และมีผลการทดสอบระดับชาติอยูํในระดับท่ีนําพึงพอใจ  ผ๎ูเรียนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมเป็นผ๎ูท่ีมีความสามารถใน
การคิด  เขียน  และการส่ือสารท่ีดี  มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นผ๎ูท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สามารถด ารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบ  มีการ
พัฒนาด๎วยวงจรเดมมิ่ง  (P D C A) พัฒนาโดยใช๎หลักการมีสํวนรํวม/ผ๎ูบริหาร/ครู/บุคลากร/ผ๎ูเรียน/ชุมชน  
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุตามทิศทาง/นโยบาย/จุดเน๎นของสถานศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา  / 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝันมุํงมั่นสํูโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับ  SCQA  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง  มีความหลากหลาย  เหมาะสมกับบริบทของผ๎ูเรียน  ครูมีการจัดท าแผนการเรียนรู๎  
จัดหา/จัดท าส่ือ  ใช๎ส่ือ ท่ีหลากหลาย  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
แบบโครงงาน (IS  / STEM)   ใช๎  DLIT  และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีหลากหลาย  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎แกํ
ผ๎ูเรียน  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม/โครงการ ท่ีสํงเสริมด๎านวิชาการท่ีครอบคลุมความต๎องการของผ๎ูเรียนและผ๎ูมีสํวนได๎
สํวนเสีย 
 
3.  จุดควรพัฒนา 
     3.1  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว๎ และพัฒนาการทดสอบระดับชาติให๎มี
คําเฉล่ียเพิ่มขึ้น  และมีคําเฉล่ียสูงกวําระดับชาติ 
     3.2  การพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูลหลักฐานการปฏิบัติงาน 
4.  ข้อเสนอแนะ 
     4.1  ควรมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมผ๎ูเรียนด๎านคุณภาพการศึกษาท่ีหลากหลายขึ้น   
     4.2  มีการจัดท ารายงานท่ีครบถ๎วนชัดเจน  มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว๎ในเทคโนโลยี  เพื่อการส ารองข๎อมูล
และความสะดวกในการเรียกใช๎/การเข๎าถึงข๎อมูล 
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มาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผ๎ูบริหารสถานศึกษา         
   ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 
     ระดับ 4  ดีเลิศ 
    ระดับ 3  ดี 
    ระดับ 2  ปานกลาง 
    ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 
 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ลักษณะของโรงเรียน  (SWOT) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ท าให๎ได๎มาซึ่งวิสัยทัศน์  พันธ์กิจ  เป้าประสงค์  และข๎อมูลท่ีจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  หลักจากให๎ให๎ครูและบุคลากรจัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพื่อการด าเนินงานให๎บรรลุตาม
แผนพัฒนาฯ  โครงการตํางๆ  สามารถพัฒนางานได๎  คือ  พัฒนาวิขาการ  พัฒนาบุคลากร  พัฒนา
ส่ิงแวดล๎อมในการจัดการศึกษา  พัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่ง
การพัฒนาด๎านตํางๆเหลํานี้จะสํงเสริมให๎เกิดคุณภาพของผ๎ูเรียนท้ังด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สํงเสริมให๎ครูมีคุณสมบัติของความเป็นครูในศตวรรตท่ี  21   คําเป้าหมาย
ระดับยอดเยี่ยม.  ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม  อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม  เทียบเทําคําเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด มีรายละเอียดตามตัวชี้วัดดังตํอไปนี้ 

2.1.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   ผ๎ูบริ หารมี การก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแหํงชาติ เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ ทันตํอการเปล่ียนแปลง  มีวิสัยทัศน์ท่ีดี มีภาวะผ๎ูน า และ
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ความคิดริเริ่มท่ีเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียน  มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ 
เพื่อน ามาใช๎ใน    การวางแผนการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน   ความสามารถในการแสดงทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตท่ีสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน   การคิดริเริ่ม 
เทคนิค วิธีการใหมํๆ มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน และการกระต๎ุนครูและบุคลากรให๎รํวมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน    มีรํองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได๎จาก ข๎อมูลทิศทางสถานศึกษา  
นโยบายสถานศึกษา  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกาศ,ค าส่ัง  บันทึกการประชุม  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  สรุปผลโครงการ  ผลงานนักเรียน  ผลการประเมินสมรรถนะ 5  ด๎าน  ผลการประเมิน
คุณลักษณะด๎านการอําน-คิดวิเคราะห์-เขียน  เอกสารรางวัลเกียรติยศ  เอกสารสอบถามความพึงพอใจ  
รายการท่ีได๎รับความรํวมมือจากฝ่ายตํางๆ  เอกสารกิจกรรมหน๎าเสาธง  เอกสารพิธีเปิดงาน  เป็นต๎น      
คําเป้าหมายระดับยอดเยี่ยม.  ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม  อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม  เทียบเทํา          
คําเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  

2.1.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความรํวมมือของผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย มีการน าข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุง พัฒนางานอยําง
ตํอเนื่อง และเป็นแบบอยํางได๎  ได๎แกํ 
  (1)  ระบบการเรียนรู๎    ระบบกิจกรรม    ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  (2)  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (3)  ระบบการบริหารการศึกษาโดย  PONGPAT  MODEL  
  (4)  โครงสร๎างการบริหารงานของสถานศึกษา 
  (5)  ระบบการจัดการและบริการสารสนเทศ 
  (6)  ระบบการจัดท าและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  (7)  ระบบการบริหารทรัพยากร  การเงิน  และการตรวจสอบภายใน 
  (8)  ระบบการบริหารภาคีเครือขําย  คณะกรรมการสถานศึกษา  และการมีสํวนรํวม 
  (9)  ระบบการบริหารงานวิชาการ (กลํุมสาระการเรียนรู๎) 

 (10)  ระบบการบริหารบุคคล 
จากการพัฒนาอยํางเป็นระบบท าให๎โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมได๎รับรางวัลผํานการประเมินแหํง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality 
Awards : OBECQA) ระดับ ScQA  ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ประจ าปีพุทธศักราช  2561  เมื่อวันท่ี  18  กันยายน  2562  โครงการท่ีแสดงให๎เห็นถึง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ได๎แกํ  โครงการโรงเรียนในฝันสํูมาตรฐานสากล,    
โครงการสํงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานกลํุมงานอ านวยการ,  โครงการพัฒนาบริหารองค์กร งานธุรการ
และประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา, 
โครงการสาธารณูปโภคโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม,  โครงการสํงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม,   โครงการสํงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน   คําเป้าหมาย
ระดับยอดเยี่ยม.  ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม  อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม  เทียบเทําคําเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
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2.1.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลํุมเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอยํางได๎  มีผลการประเมินตามโครงการวิชาการ  จ านวน  
14  โครงการประกอบด๎วย  โครงการพัฒนางานท้ัง 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎, โครงการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ,  โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา,   โครงการพัฒนางานห๎องสมุดโรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม,  โครงการพัฒนางานแนะแนว,  โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง,  โครงการงานสํงเสริมและ
ยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  คําเป้าหมายระดับดีเลิศ  ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม  อยูํในระดับ ยอด
เย่ียม  สูงกวําคําเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  

2.1.4  พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  โดยการสํงเสริมให๎ครูมีการพัฒนา
ตนเอง  เข๎ารับการการอบรม ประชุม  ศึกษาดูงาน  เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ,  การพัฒนาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด (ว 22/2560)  หรือคูปองครู,  การรํวมกิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC),  การพัฒนาตนเองด๎านอื่นๆ/การเป็นผ๎ูน าทาง
วิชาการ/การแลกเปล่ียนเรียนรู๎  เชํน  การให๎ค าปรึกษา  การเป็นวิทยากร  การเป็นคณะกรรมการ  ฯลฯ)   
นอกจากนั้นยังมีการด าเนินงานตามโครงการสํงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานกลํุมงานอ านวยการ (บุคคล),  
โครงการสํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,  โครงการจ๎างครูและบุคลากรทางการศึกษา       
คําเป้าหมาย ร๎อยละ 100.00.  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  100.00   เทํากับ  
ระดับยอดเย่ียม  เทียบเทําคําเป้าหมายท่ีก าหนด   

2.1.5  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  
(รวมถึงทรัพยากร)  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอ        
การจัดการเรียนรู๎  อยํางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  จากผลการประเมินโครงการตํางๆ โดย       
การด าเนินงานตามโครงการ  โครงการสํงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานกลํุมงานอ านวยการ  (พัสดุ/
การเงิน/ควบคุม),  โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์,  โครงการพัฒนาโสตทัศนศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎,  โครงการพัฒนางานปฏิคม,  โครงการธนาคารโรงเรียน,  โครงการพัฒนางานห๎องสมุดโรงเรียน
ปงพัฒนาวิทยาคม,  โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช๎ยานพาหนะของโรงเรียน  คําเป้าหมาย
ระดับยอดเยี่ยม.  ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม  อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม  เทียบเทําคําเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

2.1.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎  โดย
จัดให๎มี Smart TV  หรือ  Projector ในห๎องเรียนทุกห๎อง  จัดระบบเครือขําย  Internet  ทุกห๎องเรียน  
ทุกห๎องส านักงาน  และทุกอาคารเรียน  มีการท าพันธสัญญา (MOU) กับเครือขําย TOT  มีเครื่องแมํขําย  
จ านวน  2  เครื่อง  สํงเสริมให๎ครูและนักเรียนเรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีทุกรายวิชา  ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการสํงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานกลํุมงานอ านวยการ (สารสนเทศ) ,  โครงการพัฒนาโสตทัศน-
ศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ คําเป้าหมายระดับยอดเย่ียม.  ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม  อยูํใน
ระดับยอดเย่ียม  เทียบเทําคําเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
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2.1.7  บริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยํางตํอเนื่อง  โดยการเปิด
สอนวิชาตามหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  เชํน  ชุมนุมท่ีสํงเสริม
การพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  การจัดนิทรรศการเพื่ อ
น าเสนอและเผยแพรํเกี่ยวกับการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ด าเนินกิจกรรมตามโ ครงการ
พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  คําเป้าหมายระดับดีเลิศ  ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม  อยูํใน
ระดับยอดเย่ียม  สูงกวําคําเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  

2.  จุดเด่น 
       การบริหารงานโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีความเป็นกระบวนการ  พัฒนาด๎วยวงจรเดมมิ่ง  (P D C A) /   

PONGPAT  MODEL  มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และคํานิยมได๎ชัดเจน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี  สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนฯ  ผ๎ูบริหารสามารถบริหารการศึกษาจนประสบ
ความส าเร็จตาม  เป้าหมายท่ีก าหนดไว๎ในระดับดีเยี่ยม  มีหลักการการด าเนินงานชัดเจน 
 

3.  จุดควรพัฒนา 
      3.1  การพัฒนาด๎านการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย  โครงการ  และการด าเนินงานตามปฏิทินท่ี
ชัดเจน   
      3.2)  การพัฒนาด๎านการมีสํวนรํวมของผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย 
 

4.  ข้อเสนอแนะ 
     4.1  บันทึกการนิเทศติดตามท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 
     4.2   ควรให๎ตัวแทนผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเข๎ามามีบทบาทในการบริหารงานแบบมีสํวนรํวมให๎มากขึ้น  ชัดเจน  และมี
หลักฐานสอดคล๎อง 
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มาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

 

   ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 
     ระดับ 4  ดีเลิศ 
    ระดับ 3  ดี 
    ระดับ 2  ปานกลาง 
    ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ  ด๎วยวงจรเดมมิ่ง  (PDCA)  เริ่มจากการวางแผนด๎วยการจัดท าโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม     
การเรียนการสอน  สํูการวางแผนการจัดการเรียนรู๎น าไปสํูการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ี เน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ  ใช๎กระบวนการ Active Learning  สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนใช๎กระบวนการคิด  การศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเองจนเกิดองค์ความรู๎และนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์  ใช๎ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลํงเรียนรู๎     
ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก บูรณาการสํูงานตํางๆ  เชํนงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ท้ังนี้ครู ต๎องวิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าโครงการจัดการเรียนรู๎ทุกรายวิชา และจัดท าแผน         
การจัดการเรียนรู๎อยํางน๎อย 1 รายวิชาตํอ 1 ภาคเรียน  มีการประเมินผลตามสภาพจริง  หากพบปัญหา   
ในการจัดการเรียนรู๎ครูต๎องกลับไปทบทวนแล๎วปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมํอีกครั้ง         
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ซึ่งอาจจะเป็นการสอนซํอมเสริม  หรือการท าวิจัยในช้ันเรียนก็ได๎  หากประสบความส าเร็จในการจัด    
การเรียนการสอนให๎มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎  เผยแพรํนวัตกรรมหรือกระบวนการสอนเพื่อการพัฒ นา
ตํอไป  คําเป้าหมายระดับดีเลิศ    ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม  อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม  สูงกวํา           
คําเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีรายละเอียดตามตัวชี้วัดดังตํอไปนี้ 

3.1.1  ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิต
ได๎  ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ีสามารถนาไปจัด
กิจกรรมได๎จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎และมีการเผยแพรํ  
สังเกตจาก  ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ด๎านการจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  และมี
ผลการประเมินการอําน เขียน  คิดวิเคราะห์  ครูน าความรู๎จากการอบรมพัฒนาตนและวิชาชีพมาประยุกต์ใช๎ใน    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  มีการรํวมกิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC)  เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เกิดประโยชน์ตํอนักเรียนอยํางแท๎จริง 
คําเป้าหมาย ร๎อยละ 88.89  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  96.59   เทํากับ  
ระดับยอดเย่ียม  สูงกวําคําเป้าหมายท่ีก าหนด 

3.1.2  ครูใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎   โดยสร๎างโอกาสให๎
ผ๎ูเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  สังเกตจาก  ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ด๎านการใช๎ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ การสร๎างนวัตกรรมและการวิจัยในช้ันเรียน    
บันทึกการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมไอซีทีเพื่อ
การเรียนรู๎ , โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม คําเป้าหมาย ร๎อยละ 88.89  ผลการ
ด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  96.59   เทํากับ  ระดับยอดเยี่ยม  สูงกวําคําเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

3.1.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู๎ และเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข  มีทักษะทางการเรียนรู๎  สังเกตจาก  ผลการประเมินแผน     
การจัดการเรียนรู๎ด๎านการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  จัด
กิจกรรมตามโครงการนักเรียนพิการเรียนรํวม,  โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ,  โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎,  โครงการคํายวิชาการ,  โครงการทัศนศึกษานักเรียน  ปีการศึกษา  2562,  โครงการ
เปิดบ๎านวิชาการ (Open House) คําเป้าหมาย ร๎อยละ 88.89  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  
เทํากับร๎อยละ  96.59   เทํากับ  ระดับยอดเย่ียม  สูงกวําคําเป้าหมายท่ีก าหนด 

3.1.4  ครูตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน มีขั้นตอนโดย
ใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎  ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ
แกํผ๎ูเรียน และน าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน  สังเกตจาก  ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ด๎าน             
การตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียน  ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  การส ารวจการสร๎างนวัตกรรม
และการวิจัยในช้ันเรียนของครู  การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยโปรแกรม  Book mark           
คําเป้าหมาย ร๎อยละ 90.91  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  91.11   เทํากับ  
ระดับยอดเย่ียม  สูงกวําคําเป้าหมายท่ีก าหนด 
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3.1.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด         
การเรียนรู๎ มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระหวํางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎        
การรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล  (Self Assessment Report : SAR)  
ด๎านการมีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระหวํางครูและผ๎ูเกี่ยวข๎อง   (PLC)   ผลการนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎  การแจ๎งผลการเรียนแกํผ๎ูเรียน  ของครูทุกคน  คําเป้าหมาย ร๎อยละ 91.11           
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2562  เทํากับร๎อยละ  95.56   เทํากับ  ระดับยอดเยี่ยม  สูงกวําคํา
เป้าหมายท่ีก าหนด 
 3.1.6  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ส าหรับผ๎ูเรียนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญอยํางท่ัวถึง  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา “สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน”  ให๎นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ทุกคนได๎เรียน  ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแตํละชํวงช้ัน
แล๎วนักเรียนทุกคนจะมีความรู๎เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คําเป้าหมาย ร๎อยละ 88.89  ผลการ
ด าเนินงานปีการศึกษา  2562  มีการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชารู๎ช่ือ รู๎ลักษณ์ รหัสวิชา 
ว21203  การประเมินนักเรียนมีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป (เกรด3-4)   เทํากับ  92.86  ระดับยอดเยี่ยม  
สูงกวําคําเป้าหมายท่ีก าหนด 

 2.  จุดเด่น 
       โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีการสํงเสริมให๎ครูท าหน๎าท่ีตามบทบาทเพื่อพัฒนาการศึกษา และท า     

การส ารวจ  บันทึกไว๎เป็นหลักฐานท่ีชัดเจน  ครูมีการรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล  (Self Assessment Report : SAR)   
 

3.  จุดควรพัฒนา 
     3.1  การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
     3.2  การนิเทศภายในท่ีเป็นระบบ 

 4.  ข้อเสนอแนะ 
      4.1   ควรมีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะแหลํงเรียนรู๎นอกสถานศึกษา 
      4.2  ควรมีการนิเทศภายในอยํางเป็นระบบ  ตํอเนื่อง  ติดตามการน าข๎อเสนอแนะไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

   ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 
     ระดับ 4  ดีเลิศ 
    ระดับ 3  ดี 
    ระดับ 2  ปานกลาง 
    ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 
 

 
1. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์ 
 1.1  โครงสร๎างการบริหารงาน 
 1.2  ค าส่ังแตํงต้ังโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
 1.3  ค าส่ังแตํงต้ังตามโครงการ / กิจกรรม 

1.4  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.5  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.6  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.7  สรุปผลการจัดกิจกรรม (ยํอย)  ของแตํละกลํุมงาน 
1.8  ฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ เอกสารสารสนเทศของสถานศึกษา 
1.9  เอกสารสารสนเทศของแตํละกลํุมงาน 
1.10  คํูมือการปฏิบัติงานของแตํละกลํุมงาน 
1.11  หลักสูตรสถานศึกษา 
1.12  แผนการจัดการเรียนรู๎ของครู 
1.13  เอกสารการรู๎จักผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล เชํน การวิเคราะห์ผ๎ูเรียน การเยี่ยมบ๎าน SDQ เป็นต๎น 
1.14  รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
1.15  คลังส่ือการเรียนรู๎ 
1.16  คลังข๎อสอบ 
1.17  เอกสารรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.18  ผลงานนักเรียน และ  Best practice 
1.19  มาตรฐานสถานศึกษา 
1.20  ประกาศคําเป้าหมาย 
1.21  สรุปคําเป้าหมาย 
1.22  รายงานการสอบถาม 
1.23  เกียรติบัตร  โลํ  รางวัล 
1.24  แหลํงเรียนรู๎  ห๎องปฏิบัติการ 

ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

56 



 
 

1.25  รูปภาพการด าเนินงาน 
1.26  เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
1.27  บันทึกหนังสือราชการ 
1.28  รายงานการประชุม 
1.29  แฟ้มสะสมงาน 
1.30  ตัวบุคคล  เชํน  ผ๎ูเรียน  ครู  ผ๎ูบริหาร 
1.31  รายงานผลกสนประเมินตนเอง  (SAR) 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผล  จุดเด่น  จุดพัฒนา และแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  



 
 

3.1. จุดเด่น 
นักเรียน  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มี

น้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษ
และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง ตํอความรุนแรง โรค ภัย  อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณคํา
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผ๎ูอื่น  สามารถสร๎าง
ผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์กีฬานันทนาการตามจินตนาการ  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรเอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวที  มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และส่ือตํางๆ   รอบตัวมีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อ
ค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม  สามารถเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลํุม แลกเปล่ียน   ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน  
สามารถใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงานสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอําน ฟัง และดู และส่ือสาร
โดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์
ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลํุมสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา   ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา   ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์วางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ  ท างานอยํางมีความสุขมุํงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  ท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎   มีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ   ด๎านการจัด
การศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  คือ  ครู  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  มีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผ๎ูเรียนท้ังด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์
ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผ๎ูเรียน  
ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา ใช๎ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู๎ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน  ด๎วยวิธีการท่ีหลากหลาย ให๎
ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผ๎ูเรียนท้ังด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค    
มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ  และใช๎ผลในการปรับการสอน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได๎รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ  ผ๎ูบริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผ๎ูน า และความคิดริเริ่มท่ีเน๎นการ
พัฒนาผ๎ูเรียน  ผ๎ูบริหารใช๎หลักการบริหารแบบ  มีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดท้ังด๎านวิชาการและการจัดการ  ผ๎ูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ  ผ๎ูบริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจาย
อ านาจ  นักเรียนผ๎ูปกครองและชุมชนพึงพอใจผล การบริหารการจัดการศึกษา  ผ๎ูบริหารให๎ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลาคณะกรรมการสถานศึกษา
รู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบ   ก ากับ ติดตามดูแลและขับเคล่ือน  การด าเนินงานของสถานศึกษาให๎
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา   หลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ   จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน
ท่ีสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ   ความถนัด และความสนใจของผ๎ูเรียน  สนับสนุน
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ให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  นิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน   จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุกคน  ห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกพอเพียงอยูํในสภาพใช๎การได๎ดีสภาพแวดล๎อมรํมรื่นและมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผ๎ูเรียน จัดโครงการ
กิจกรรมท่ีสํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผ๎ูเรียน  จัดห๎องสมุดท่ีให๎บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํ งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ 
ประโยชน์  จากแหลํงเรียนรู๎ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง   แหลํงเรียนรู๎ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ  สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง 
 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา  ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา 5 ด๎าน คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสํงเสริม       
อัตลักษณ์  “นักเรียนมีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติ  การสํงเสริมเอกลักษณ์  โรงเรียนในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค์และมีคุณธรรม  สํงเสริมการมีสํวนรํวมท้ัง   
การมีสํวนรํวมของผ๎ูเรียน  บุคลากรในสถานศึกษา  และชุมชน  มีการกระจายอ านาจในการบริหารการจัด
การศึกษา 
 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทาง การปฏิรูป
การศึกษาท้ังโครงการ/แผนงานประจ าปีของกลํุมงานท่ีเป็นหน๎าท่ีประจ า และโครงการพิ เศษ               
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายโครงการ/แผนงานท่ีวางไว๎  และเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปทาง
การศึกษา ชุมชน  และองค์กรตํางๆ  ให๎ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
ให๎การสนับสนุน  ให๎ความรํวมมือ   และสถานศึกษา  ผ๎ูเรียน   ครู  ผ๎ูบริหาร  ได๎รับเกียรติยศถึง
ระดับประเทศ 
 

3.2  จุดพัฒนา   
ควรมีการพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศท่ีเป็นการวิเคราะห์ให๎เห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะมีการ

วิเคราะห์ในรูปแบบของการวิจัยเชิงการบริหารการจัดการศึกษา  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลท่ีเป็นรูปธรรมสามารถ
น ามาอ๎างอิงและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได๎ดียิ่งขึ้น ควรมีการจัดระบบการจัดเก็บ
ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ครบถ๎วน ชัดเจน และเห็นความสอดคล๎อง          
ความเช่ือมโยงของข๎อมูลให๎ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เพื่อการรักษามาตรฐานการศึกษา และการก๎าวสํูความเป็น
เลิศตํอไป 
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 ควรมีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให๎มากยิ่งขึ้น  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น  
สอดคล๎องกับจุดเน๎นของสถานศึกษา  และสามารถทดสอบระดับชาติ  O – NET  หรือการทดสอบจาก
สํวนกลางในรูปแบบตํางๆ  ได๎คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  และมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
 ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎กับองค์กรในท๎องถิ่น และองค์กรภาครัฐ  เอกชน  ท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องตํอ
การจัดการศึกษา  ให๎หลากหลาย  ตํอเนื่อง  สม่ าเสมอ  ให๎มีการพัฒนาระดับคุณภาพทุกกิจกรรม
ตามล าดับ  คือ  การจัดการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการศึกษา  การรักษามาตรฐานกิจกรรม
การศึกษา  กํอเกิดประโยชน์ตํอผ๎ูเรียนและชุมชนอยํางแท๎จริง  และมีการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให๎
กว๎างสํูความเป็นเลิศในเรื่องการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 ควรสํงเสริมให๎ชุมชนเป็นผ๎ูคิด  สร๎างสรรค์กิจกรรมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาให๎มากยิ่งขึ้น  คือ  มีโครงการจากกลํุมงานชุมชนอันกํอให๎เกิดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ี
ชัดเจน 
 ควรมีการรักษามาตรฐานของมาตรการสํงเสริมของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง  และมีการพัฒนาให๎
อยูํในระดับคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้นตํอไป 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต๎องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุป น าไปสํูการเช่ือมโยง หรือสะท๎อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ดังนั้น  
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดํน จุดควรพัฒนา
ของแตํละมาตรฐาน พร๎อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต๎องการความชํวยเหลือ  ดังนี้3 
 

3.3  แผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
      3.3.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
              1)   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว๎ และพัฒนา 
การทดสอบระดับชาติให๎มีคําเฉล่ียเพิ่มขึ้น  และมีคําเฉล่ียสูงกวําระดับชาติ 
              2)  การพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูลหลักฐานการปฏิบัติงาน 
      3.3.2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
            1).  การพัฒนาด๎านการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย  โครงการ   
และการด าเนินงานตามปฏิทินท่ีชัดเจน   
             2)  การพัฒนาด๎านการมีสํวนรํวมของผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย 
                3.3.3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
           1)   การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
            2)   การนิเทศภายในท่ีเป็นระบบ 
 
     3.3.4  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีความต้ังมั่นท่ีจะพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให๎มีกระบวนการท่ีเป็นระบบ  เชํน  ระบบวงจรเดมมิ่ง  (PDCA)  ระบบการบริหารของ
สถานศึกษา (PONGPAT Model)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎มุํงมั่นสํูมาตรฐานสากล  การจัดการเรียนรู๎
แบบโครงงาน ( IS  STEM)  การการเรียนรู๎แบบ DLIT และการใช๎เทคโนลียีทางการศึกษาท่ีหลากหลาย 
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การจัดการเรียนรู๎แบบ  Active Learning  ให๎ประสบความส าเร็จ  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด  และตามบริบทของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยํางสูงสุด  
มีการบูรณาการและความรํวมมือทุกภาคสํวน  ครบวงจร 

 
ความต้องการความช่วยเหลือ 

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีความต๎องการการสนับสนุนด๎านงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให๎มากยิ่งขึ้น 
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(ส่วนท่ี 4 ความโดดเด่นของสถานศึกษา) 
  



 
 

 
 
 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ท่ีพัฒนามาอยํางตํอเนื่อง  คือ   
การพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งกํอให๎เกิดอัตลักษณ์ของนักเรียน  “นักเรียนมีจิตอนุรักษ์
ธรรมชาติ”  กํอให๎เกิดเอกลักษณ์ของโรงเรียน  “โรงเรียนในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” และโรงเรียน  
ปงพัฒนาวิทยาคมได๎รับรางวัลเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ดังนี้ 
 1.  ได๎รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ  และเกียรติบัตรแหํงความมุํงมั่น  อนุรักษ์สรรพส่ิง  
สรรพชีวิต  ด๎วยไวพจน์แหํงจิตส านึกของเยาวชน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
พระราชทาน   ณ   วันท่ี   19 ตุลาคม 2552 
 2.  ได๎รับเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแหํงความมุํงมั่น อนุรักสรรพส่ิง  
สรรพชีวิต  ด๎วยส านึกของครูและเยาวชน   
พระราชทาน  ณ  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  2554 
 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  อยํางตํอเนื่องโดยวิธีการ
ดังนี้ 

1.  จัดท าหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้น  และเป็นสอนตามโครงสร๎างหลักสูรสถานศึกษา  
ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยํางน๎อย  1  รายวิชา 

2.  ก าหนดนโยบายให๎ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการสํูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.  จัดห๎องแสดงผลงานและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 1 ห๎อง 
4.  จัดนิทรรศการเผยแพรํผลการด าเนินงานเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียน

ปงพัฒนาวิทยาคม  รํวมกับหนํวยงานในชุมชน  และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
 
บริบทของโรงเรียน 
 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ต้ังอยูํบนภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาขนาดเล็ก  มีป่าไม๎ในบริเวณโรงเรียน  
ประกอบด๎วยพันธุ์ไม๎หลากหลายชนิด  เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และ  การอนุรักษ์
ธรรมชาติได๎เป็นอยํางดี  พันธุ์ไม๎ท่ีมองเห็นได๎ชัดคือ  ต๎นตองตึง  และตันสักทอง  พืชศึกษา  ได๎แกํ        
ต๎นน้ าเต๎า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4  
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
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(ภาคผนวก) 
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ประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

เร่ือง  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   
............................................................................ 

ตามท่ีมีการประกาศใช๎กฎกระทรวงตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  แหํงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  (ฉบับท่ี  2)  
พ.ศ.  2545  และมาตรา  47  วรรคสอง  แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.  2542  
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว๎วํา  ข๎อ  3  ให๎สถานศึกษาแตํละแหํงจัดให๎มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตํละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให๎มีผลผลิต           
และการบริการท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  เพื่อสนองนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกัน คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะท าให๎เกิดความมั่นใจแกํผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายวําการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และคงรักษา ไว๎ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจึงจัดท าประกาศคําเป้าหมายและมาตรฐาน
สถานศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอาศัย
อ านาจตามมาตรา 39 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
ประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี  1.  คุณภาพของผ๎ูเรียน 
มาตรฐานท่ี  2.  กระบวนการบริหารและการจัดการของผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  3.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

  

ประกาศเมื่อ  วันท่ี  25  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562 
     
 
                               วําท่ีร๎อยโท 

(ณัฐรัชต์  ใหญํผา) 
ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
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มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน (ดเีลศิ) 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน  (ดี) 
 1.1.1 มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
          (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 71.66  มีความสามารถในการอําน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย ระดับดีข้ึนไป 
          (2)  ผู๎เรียนร๎อยละ 60.91 มีความสามารถในการอําน การเขียน และการสื่อสารภาษาตํางประเทศ  ระดับดีข้ึนไป   
          (3) ผู๎เรียนร๎อยละ 66.86 มีความสามารถในการคิดค านวณระดับดีข้ึนไป 
 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา   
           (1) ผู๎เรียนร๎อยละ 98.70  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ระดับดีข้ึนไป 
           (2) ผู๎เรียนร๎อยละ 98.70  มีความสามารถในการแก๎ปัญหา  ระดับดีข้ึนไป 
 1.1.3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
           (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 60.00 มีทักษะการท างานอยํางเป็นระบบและมีความคิดสร๎างสรรค์ 
           (2) ผู๎เรียนร๎อยละ 60.00  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
 1.1.4 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
          (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 80.00   มีความสามารถในการใช๎กระบวนการเทคโนโลยี 

               -  ในการสืบค๎นข๎อมูลหรือสืบเสาะหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ อยํางมีข้ันตอน  
               -  ในการสร๎างงานเอกสารหรือสร๎างช้ินงานท่ีเกิดจากการเรียนรู๎อยํางมีจิตส านึกรับผิดชอบในการน าเสนอ
ข๎อมูลท่ีเกิดจากการเรียนรู๎ในลักษณะตํางๆ  

 1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
            (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 71.66  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ระดับ 3 ข้ึนไป 
            (2)  ผู๎เรียนร๎อยละ 66.86  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  ระดับ 3 ข้ึนไป 
            (3)  ผู๎เรียนร๎อยละ 73.57  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึนไป 
            (4)  ผู๎เรียนร๎อยละ 72.83  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  

ระดับ 3 ข้ึนไป 
            (5)  ผู๎เรียนร๎อยละ 60.91  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  ระดับ 3 ข้ึนไป 
            (6)  ผู๎เรียนร๎อยละ 67.39  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  ระดับ 3 ข้ึนไป 
            (7)  ผู๎เรียนร๎อยละ 72.89  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับ 3 ข้ึนไป 
            (8)  ผู๎เรียนร๎อยละ  80.09 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  ระดับ 3 ข้ึนไป 
 1.1.6 นักเรียน ร๎อยละ 95.00   มีความรู๎  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
           (1)   ผู๎เรียนร๎อยละ 100.00  มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ และมีประสบการณ์ในงานอาชีพ

ท่ีสนใจ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพ 
            (2)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร๎อยละ 100.00 ท่ีสามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล๎อง

กับความรู๎ ความถนัด  และความสนใจ 
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มาตรฐาน 
            (3)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร๎อยละ 100.00  ท่ีสามารถประเมิน ทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล๎อง

กับความรู๎ ความถนัด   และความสนใจ 
 1.1.7  ผู๎เรียนร๎อยละ  80.00 มีความรู๎และทักษะเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ระดับดีข้ึนไป   

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน (ยอดเย่ียม) 
 1.2.1 มีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 99.00 มีคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับ ผํานข้ึนไป 
          (2)  ผู๎เรียนร๎อยละ 99.00 มีคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับผํานข้ึนไป 
 1.2.2 มีความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย 
          (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 100.00  มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย ระดับผํานข้ึนไป 
 1.2.3  ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
          (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 76.64  มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการยอมรับท่ีจะอยูํ  รํวมกันบนความแตกตํางและ

หลากหลาย 
 1.2.4 มีสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม 
          (1)  ผู๎เรียนร๎อยละ 76.94   ท่ีมีภาวะโภชนาการ น้ าหนัก – สํวนสูง ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมอนามัย   
          (2)  ผู๎เรียนร๎อยละ  80.94   มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
 1.2.5  ผู๎เรียนร๎อยละ  100.00  มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา  (ยอดเยี่ยม) 
 2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการ 

ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหํงชาติ เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ  และทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน มีประสิทธิภาพ   สํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวม น าข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเน่ือง 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุํมเป้าหมาย เช่ือมโยงกับ

ชีวิตจริง 
 2.4  ครูและบุคลากรร๎อยละ 100.00   ได๎รับการพัฒนาให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต๎องการของครู และ

สถานศึกษา และจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 
 2.5  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 
 2.7  บริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยํางตํอเน่ือง 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั  (ดีเลศิ) 
 3.1  ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร

สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
 3.2  ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89  ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมท้ัง ภูมิปัญญาท๎องถ่ินท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ 

โดยสร๎างโอกาสใหผ๎ู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
 3.3  ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู๎ และเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข 
 3.4  ครูผู๎สอนร๎อยละ 90.91  มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผู๎เรียน 
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 3.5  ครูผู๎สอนร๎อยละ 91.11 มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎หางวิชาชีพระหวํางครูและผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู๎  ครูและผู๎เกี่ยวข๎องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู๎ 
 3.6  ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนท่ีเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญอยํางท่ัวถึง 
 สรุป 
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คณะกรรมการจัดท ารายงาน 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1.  นายรุํงสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม      ประธานกรรมการ 
2.  นายธวัช  สุทธวงค์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   รองประธานกรรมการ 
    โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม      
3.  นายชัยวัฒน์  นันทะเสน ก านันต าบลงิม          กรรมการ 
4.  นายวันชัย  กันทะวงค์  ข๎าราชการบ านาญ         กรรมการและ  
                                                                                                    เลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
1.  นางรุจิรา  กองจันทร์  หัวหน๎ากลํุมงานวิชาการ        ประธานกรรมการ 
2.  นายธีรชัย  เสมานุสรณ์ หัวหน๎ากลํุมงานอ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
                                          ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม        
3.  นายธงชัย  มีหลาย  หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน       กรรมการ 
4.  นายอดิศักดิ์  ค าปันดี   หัวหน๎ากลํุมงานท่ัวไป        กรรมการ 
5.  คณะครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม               กรรมการ 
6.  นางจรรยา  บุญปิง  หัวหน๎างานประกนัคุณภาพการศึกษา      กรรมการและ  
              เลขานุการ 
7.  นางสาวณัฏฐ์ติกานต์  สุดแดน เจ๎าหน๎าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา      กรรมการและ  
              ผ๎ูชํวยเลขานุการ 
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