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เรื่อง สํงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
เรียน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
สิ่งที่สํงมาด๎วย รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 22562 จานวน 1 ฉบับ
ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมได๎ดาเนินกิจกรรมการประเมิน
ภายใน ปีการศึกษา 2562 แล๎วนั้น บัดนี้การดาเนินงานได๎สาเร็จลุลํวงแล๎วจึงขอสํงรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 มายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
รายละเอียดดังแนบมาพร๎อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุํงสุริยา ฟ้าเลิศ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self Assessment Report : SAR)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียน ปงพัฒนาวิทยาคม

สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด๎วยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมได๎จัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นการรายงานผล
การด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นปงพั ฒ นาวิ ท ยาคม ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562
ที่ ส อดคล๎ อ งกั บ สภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา และความต๎ อ งการจ าเป็ น ของสถานศึ ก ษาอยํ า งเป็ น ระบบ
โดยสะท๎อนคุณภาพความสาเร็จอยํางชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ และเพื่อให๎การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้ง ที่ ....... /2563 วันที่ ....... เดือน
(เม.ย.-ต๎น พ.ค.63)................ พ.ศ............. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได๎รํวมกันพิจารณาและมี
ความเห็น ชอบในการรายงานการประเมิ น ตนเองฉบั บ นี้ ของโรงเรี ยนปงพั ฒ นาวิท ยาคม ที่ ส ะท๎ อ น
การดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และผลการดาเนินงานด๎านคุณภาพผู๎เรียน ที่เป็น
ผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน และนาผลการประเมินไปใช๎ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาตํอไป

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

เนื่องจากเกิดภาวะฉุกเฉิน โรคระบาดจากเชื่อโควิด-19
จึงไม่สามารถประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้ แต่นาไปให้ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาที่บ้าน
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คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา
2562 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงรายพะเยา) จังหวัดพะเยา เป็นการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา และ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจั ดการเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ ที่นาเสนอถึงระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
บริบทของโรงเรียน ประกอบด๎วย ข๎อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จุดเดํน จุดพัฒนา และแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ดีขึ้น
ตลอดจนความโดดเดํ น ของสถานศึ ก ษา โดยรายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาได๎ ผํ า น
การพิจารณาให๎ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร๎อยแล๎วในคราวประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ........ / 2563 วันที่ ....... (เมษายน) 2563
ขอขอบคุณผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ครู บุคลากร นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และผู๎เกี่ยวข๎อง
ที่ให๎ความสาคัญ และให๎ความรํวมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถนาผล
การประเมินมาจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให๎มีความสมบูรณ์
จึง หวังเป็นอยํางยิ่งวํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ จะนาไปใช๎เป็นประโยชน์ตํอ
สถานศึกษา หนํวยงานต๎นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎ดียิ่งๆ ขึ้นไป
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
เนื่องจากเกิดภาวะฉุกเฉิน โรคระบาดจากเชื่อโควิด-19

จึงไม่สามารถประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้ แต่นาไปให้ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาที่บ้าน
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บทสรุปผูบ้ ริหาร

บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรี ยนปงพั ฒนาวิ ทยาคม ตั้ง อยูํเลขที่ 161 หมูํ 13 ตาบลงิม อาเภอปง จัง หวัด พะเยา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีจานวนนักเรียน 558 คน บุคลากร สายงาน
บริหาร จานวน 1 คน ครูผู๎สอน จานวน 44 คน บุคลากรสนับสนุน จานวน 12 คน ผู๎อานวยการ
โรงเรียน คือ นายรุํงสุริยา ฟ้าเลิศ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม หมายเลข
โทรศัพท์ 087-192-6793
จากการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562 มีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูํในระดับดีเลิศ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม มีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนโดยพัฒนา
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎รวมไปถึง สํงเสริมทักษะของ
ผู๎เ รี ย นทั้ ง ด๎ า นการอํ า น การเขี ย น การสื่ อ สาร การคิ ด ค านวณ การคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด อยํ า งมี
วิจารณญาณ การสร๎างสื่อนวัตกรรม ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี การมีเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มี การพัฒนาคุณลักษณะของผู๎เรียน ทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลั ก สูต รสถานศึ ก ษา ความภู มิใ จในท๎ องถิ่ น และความเป็ นไทย การยอมรับ ที่ จะอยูํรํ ว มกั น บน
ความแตกตํางและหลากหลายสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมใน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูํใ นระดับ ยอดเยี่ยม มี การบริ หารและ
การจัดการโดย การประสานการบริหารงาน 4 กลุํมงาน ได๎แกํ กลุํมบริหารงานวิชาการ กลุํมบริหารงาน
อานวยการ กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุํมบริหารงานทั่วไป มีการกาหนดวิสัยทัศ น์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ กาหนดคําเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษา ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพ
ผู๎ เ รี ย นรอบด๎ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และทุ ก กลุํ ม เป้ า หมาย พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให๎ มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสัง คมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ (รวมถึงทรัพยากร) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎ บริหารจัดการและดาเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยํางตํอเนื่อง และดาเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 1 ครั้งตํอปีการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ ใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูล
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สะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสาหรับผู๎เรียนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญอยํางทั่วถึง
การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นปงพั ฒ นาวิ ท ยาคม มี จุ ด เดํ น คื อ ผู๎ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพสู ง กวํ า
ปีการศึกษา 2561 และมีผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียนสูงกวําคําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว๎วํา
“ระดับดี” ได๎แกํ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3-4) ร๎อยละ 74.90 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม .มีคํา
สูงกวําปีการศึกษา 2561 ร๎อยละ 5.00
2. ผู๎เรียนได๎รับผลการประเมิน การอําน คิดวิเคราะห์ เขียน ระดับดีถึงดีเยี่ยม ร๎อยละ 98.93
มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม สูงกวําปีการศึกษา 2561 ร๎อยละ 5.00
3. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป (2-3)ร๎อยละ 98.77 มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม
สูงกวําปีการศึกษา 2561 ร๎อยละ 5.00
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีก ระบวนการบริหารและพัฒนาการศึกษาที่เป็นระบบ ได๎รับรางวัล
จากการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ SCQA และดาเนินงานเพื่อมุงสูํระดับ OBECQA ตํอไป
โรงเรีย นปงพั ฒนาวิ ทยาคมพัฒ นาผู๎เ รีย นด๎ านทัก ษะการเรี ยน การท างาน การคิด และสมรรถนะ
ทางวิชาการ จนประสบความสาเร็จดังนี้
1. ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ร๎อยละ 84.39 มีคุณภาพระดับดีเลิศ
สูงกวําปีการศึกษา 2561 ร๎อยละ 5.00 (ข๎อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2563)
2. ผู๎เรียนได๎รับรางวัลจากการแขํงขันทักษะทางวิชาการ สูงสุดถึงระดับประเทศ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีจุดพัฒนาควร ได๎แกํ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคําสูงขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2562
2. จะมีการพัฒนาให๎สูงขึ้นตํอไปอยํางตํอเนื่อง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
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1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
รหัสสถานศึกษา 1056320304
ที่ตั้ง 161 หมูํ 13 ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
โทรศัพท์ 0-5444-8356 โทรสาร 0-5444-8359
E-mail py2pong443@gmail.com
website www.pongppk.ac.th
เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 115 ไรํ 90 ตารงวา
เขตพื้นที่บริการ ได๎แกํ
เขตพื้นที่บริการตาบลออย
เขตพื้นที่บริการตาบลงิม
เขตพื้นที่บริการตาบลผาช้างน้อย
1. โรงเรียนบ๎านดอนแก๎ว
1.โรงเรียนชุมชนบ๎านดอนไชย
1. โรงเรียนบ๎านใหมํปางคํา (ภูลังกาอนุสรณ์)
2.โรงเรียนบ๎านดอนเงิน
2. โรงเรียนบ๎านปัว
2. โรงเรียนราชานุเคราะห์
3. โรงเรียนบ๎านหลวง
3. โรงเรียนบ๎านเลี้ยว
3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ดตี้ดูเมน
4. โรงเรียนบ๎านหลํายฝายแก๎ว 4. โรงเรียนบ๎านแบํง
5. โรงเรียนบ๎านดอนไชยป่าแขม 5. โรงเรียนบ๎านควร
6. โรงเรียนบ๎านแมํทาย
6. โรงเรียนบ๎านหนองบัว
7. โรงเรียนบ๎านสันกลางนาดอ
8. โรงเรียนบ๎านแฮะ
9. โรงเรียนบ๎านทุํงแต
10. โรงเรียนบ๎านใหมํน้าเงิน
11.โรงเรียนบ๎านปางผักหม
12. โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดดอนไชย
ผู้อานวยการสถานศึกษา
1. ชื่อ-สกุล วําที่ร๎อยโทณัฐรัชต์ ใหญํผา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศั พ ท์ 09 – 2663 – 8593 ด ารงต าแหนํ ง โรงเรี ย นนี้ ตั้ ง แตํวั น ที่ 5 มกราคม 2560 ถึ ง วั น ที่
8 พฤศจิกายน 2562 เป็นเวลา 2 ปี 10 เดือน
2. ชื่อ-สกุล นายรุํงสุริยา ฟ้าเลิศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 08 – 7192 – 6793 ดารงตาแหนํง โรงเรียนนี้ตั้ง แตํวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จนถึง
ปัจจุบัน (วันที่ 14 เมษายน 2563) เป็นเวลา - ปี 5 เดือน
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม เป็นโรงเรียนสัง กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 115 ไรํ 90ตารางวา เนื้อที่ดัง กลําวได๎รับการบริจาคจากประชาชนใน
ท๎องถิ่น คือ
1. นายแปลง
ตั้งจิต
2. นายทองคา
สุขกาย
3. นายปัน
สุไชยยา
4. นายปั๋น
ธรรมขันธ์
ในปี พ.ศ. 2525 กรมสามัญ ศึกษา ได๎อนุมัติให๎โรงเรียนปงรัชดาภิเษกเปิดโรงเรียนสาขาขึ้น
เพื่อให๎บริการศึกษาแกํเยาวชนตาบลงิม ตาบลออย และตาบลผาช๎างน๎อย ใช๎ โรงเรียนบ๎านดอนเงินเป็น
สถานที่เรียนชั่วคราว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 ย๎ายมาใช๎สถานที่เรียน ที่ 161 หมูํ 13
ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2526 กระทรวงศึกษาธิการได๎อนุมัติให๎จัดตั้ง
เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาโดยใช๎ชื่อวํา โรงเรียนปงพัฒนา-วิทยาคม เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ตํอมาปีการศึกษา 2536 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สีประจาโรงเรียน
สีฟ้า
หมายถึง
ความสวําง ความรุํงเรืองแหํงปัญญา
สีแดง
หมายถึง
ความกล๎าหาญความมั่นคง ความเข๎มแข็ง
ตราประจาโรงเรียน
ตราประจาโรงเรียนประกอบด๎วยวงกลม 2วงซ๎อนกัน มีกนก 14 ตัวล๎อมรอบอยู
นอกวงกลม มีเครื่องหมายเสมาธรรมจักรอยูํด๎านบนและกระจังตราอ๎อยอยูํด๎านลําง วง
ในประกอบด๎วยเทียน พระธาตุ และต๎นไม๎ระหวํางวงกลมนอกกับวงกลมในมีรูปดอก
พิกุล 2 ดอกซึ่งทุกสํวนในตราประจาโรงเรียน มีความหมายดังนี้
1. เครื่องหมายเสมาธรรมจักร หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ
2. เทียนสํองแสงสวํางหมายถึง คติพจน์ประจาโรงเรียน คือ นตฺถิปญฺญ า สมา อาภา หมายถึง
“ แสงสวํางเสมอด๎วยปัญญาไมํมี ” เป็นแหลํงสร๎างปัญญา หรือความเกํงให๎แกํมวลมนุษยชาติ
3. พระธาตุ หมายถึงพระธาตุส๎มป่อย ที่อยูํ ณ วัดปัวดอย เป็นศาสนสถานเกําแกํที่ตั้ง อยูํติด
กับโรงเรียนซึ่งชาวบ๎านตาบลงิมและตาบลออย ให๎ความเคารพนับถือเปรียบเป็นศูนย์รวมแหํงความดี
4. ต๎ นไม๎ หมายถึ งความอุด มสมบูร ณ์ข องที่ ตั้ง โรงเรี ยน ซึ่ง ล๎อ มรอบด๎ วยป่ าไม๎น านาพรรณ
เป็นแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติที่ให๎ความรํมเย็นเป็นสุขเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
5. รูปดอกพิกุล 2ดอกหมายถึง เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนที่สถาปนาโรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม
6. ลายกนกล๎อมรอบสองด๎าน รวม 14ดอก หมายถึง วันที่สถาปนาโรงเรียน คือ วันที่ 14
7. กระจังตราอ๎อย หมายถึง ความเป็นเอกภาพของโรงเรียนและชุมชน
คติพจน์ประจาโรงเรียน นต.ถิปญ.ญา สมา อาภา หมายถึง “ แสงสวํางเสมอด๎วยปัญญาไมํมี”
คาขวัญประจาโรงเรียน “ วิ ช าการดี กี ฬ าเยี่ ย ม เปี่ ย มคุ ณ ธรรม สั ม พั น ธ์ ชุ ม ชน ด ารง
ประชาธิปไตย”
อักษรย่อของโรงเรียน ป. พ. ค.

ปรัชญาของโรงเรียน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีความเชื่อวํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไป 5
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข”
วิสัยทัศน์ องค์กรแหํงการเรียนรู๎ มุํงสูํคุณภาพการศึกษา ก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม
นาสูํมาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. สํงเสริมและพัฒนาให๎โรงเรียนเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพ
3. สํงเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน
4. สํงเสริมและพัฒนานักเรียนมีความเป็นเลิศและเป็นผู๎มีทักษะในศตวรรษที่ 21
5. พัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6. สํงเสริม และพัฒนานักเรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
คํานิยมอันดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย
7. สํงเสริมและสนับสนุนสนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
2. ครูมีหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
3. นักเรียน ครู สามารถผลิตและใช๎สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
4. นักเรียนมีความเป็นเลิศตามทักษะในศตวรรษที่ 21
5. นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล
6. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคํานิยม
อันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
7. นักเรียนมีจิตสานึกและเป็นนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมองค์กร โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมุํงหมั่นจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู๎เรียนสูํความเป็น
เลิศตามเป้าหมายอยํางเป็นระบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2 ซื่อสัตย์สุจริต
3 มีวินัย
4 ใฝ่เรียนรู๎
5 อยูํอยํางพอเพียง
6 มุํงมั่นในการทางาน 7 รักความเป็นไทย
8 มีจิตสาธารณะ
อัตลักษณ์ “นักเรียนมีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติ”
เอกลักษณ์ “โรงเรียนในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

โครงสร้างสถานศึกษา
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1.1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร
1.1.2.1 จานวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 - 2562
บุคลากร
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ผู๎อานวยการ
1
1
1
รองผู๎อานวยการ
0
0
0
รวม
1
1
1

กราฟที่ 1 แสดงจานวนผู๎บริหารสถานศึกษา เปรียบเทียบข๎อมูล ปีการศึกษา 2560 - 2562
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1.1.2.2 จานวนครูสายงานสอน 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 แสดงจานวนครูสายงานสอน เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา 2560 - 2562
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1.1.2.3 จานวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอนและอื่นๆ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560-2562
บุคลากร
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
1. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
1
1
2. ลูกจ๎างประจา
3
3
3
3. ลูกจ๎างชั่วคราว
10
9
8
รวม
13
13
12

กราฟที่ 3 แสดงจานวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอนและอื่นๆ เปรียบเทียบข๎อมูลปี 2560-2562
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1.1.2.4 วุฒิการศึกษาของผู้บริหาร ครูและบุคลากรสายงานสอน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 - 2562
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากวําปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวําปริญญาตรี

จานวนคน/ปีการศึกษา
2560
2561
2562
13
11
12
35
33
33

ร๎อยละ/ปีการศึกษา
2560
2561
2562
0.00
0.00
0.00
27.08 25.00 26.67
72.92 75.00 73.33

กราฟที่ 4 แสดง4 ร๎อยละวุฒิการศึกษาของผู๎บริหาร ครูและบุคลากรสายงานสอน
เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา 2560 - 2562
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1.1.2.5 วิทยฐานะของบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 – 2562

ระดับการศึกษาสูงสุด
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ครู
ครูผู๎ชํวย
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ๎าง
ครูผู๎ทรงคุณคํา
ครูตํางชาติ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
ลูกจ๎างประจา
ลูกจ๎างชั่วคราว

จานวนคน/ปีการศึกษา
2560
2561
2562
7
8
10
18
21
24
14
8
3
0
0
0
3
3
3
4
3
4
1
0
0
1
1
1
0
1
1
3
3
3
10
9
8

ร๎อยละ/ปีการศึกษา
2560
2561
2562
11.48 14.04 17.54
29.51 36.84 42.11
22.95 14.04
5.26
0.00
0.00
0.00
4.92
5.26
5.26
6.56
5.26
7.02
1.64
0.00
0.00
1.64
1.75
1.75
0.00
1.75
1.75
4.92
5.26
5.26
16.39 15.79 14.04

กราฟที่ 5 แสดงวิทยฐานะของบุคลากร เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา 2560 – 2562

11

12
1.1.2.6 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 - 2562
จานวนครูตํอนักเรียน
รายการ
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

จานวน
นักเรียน

จานวน
ครู

305
320
625

47
47
47

จานวนครู จานวน จานวน จานวนครู จานวน จานวน
ตํอนักเรียน นักเรียน ครู ตํอนักเรียน นักเรียน ครู

1:6
1:7
1 : 13

276
292
568

43
43
43

1:6
1:7
1 : 13

285
273
558

44
44
44

กราฟที่ 6 แสดงอัตราสํวนครูตํอนักเรียน เปรียบเทียบจ๎อมูลปีการศึกษา 2560 - 2562

จานวนครู
ตํอนักเรียน

1:6
1:6
1 : 13
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1.1.2.7 จานวนครูผู้สอนจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560-2562
กลุํมสาระการเรียนรู๎
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 แสดงจานวนครูผู๎สอนจาแนกตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ เปรียบเทียบข๎อมูล
ปีการศึกษา 2560-2562

1.1.2.8 จานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560-2562
กลุํมสาระการเรียนรู๎
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
1. คณิตศาสตร์
20
19
2. วิทยาศาสตร์
20
17
3. ภาษาไทย
18
16
4. ภาษาตํางประเทศ
19
22
5. สังคมศึกษา
21
21
6. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18
20
7. ศิลปศึกษา
21
17
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
20
19
รวม
19
19

14
ปีการศึกษา 2562
17
17
15
21
20
16
17
19
18

กราฟที่ 8 แสดงจานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยแยกตามกลุํมสาระการเรียนรู๎
เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา 2560-2562

15
1.1.3 ข้อมูลนักเรียน
1.1.3.1 จานวนนักเรียนปีการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560-2562
ระดับชั้น
จานวนนักเรียน (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 แสดงจานวนนักเรียนปีการศึกษา เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา 2560-2562
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1.1.3.2 จานวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560-2562
ระดับชั้น
เฉลี่ยตํอห๎อง (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

กราฟที่ 10 แสดงจานวนนักเรียนเฉลี่ยตํอห๎อง ระดับชั้น ม.1 – ม.6
เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา 2560-2562

1.1.3.3 จานวนห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560-2562
ระดับชั้น
จานวนห๎อง
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

กราฟที่ 11 แสดงจานวนห๎องเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6
เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา 2560-2562
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1.1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคารสถานที่
1. อาคารเรียนชั่วคราว
2. อาคารเรียนแบบ 208 (อาคาร 1)
3. อาคารเรียนแบบ 108 ล/130 (อาคาร 2)
4. อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) (อาคาร 3)
5. อาคารเรียนแบบ 108 ล/30 (อาคาร 4)
6. อาคารหอประชุม โรงอาหาร 100/27
7. อาคารเรียนการงาน
8. โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 102/27
9. อาคารดนตรี
10. โรงเก็บรถนักเรียน
11. โรงเก็บเวทีมวย
12. ป้อมยาม
13. ส๎วมแบบมาตรฐาน 6 ห๎อง 1/27
14. ส๎วมแบบมาตรฐาน 6 ห๎อง
15. ส๎วมนักเรียนหญิง 4 ห๎อง
16. ส๎วมนักเรียนหญิง 4 ห๎อง/49
17. บ๎านพักนักเรียนแบบ 8 คน
18. บ๎านพักครูแบบ 204/2527
19. บ๎านพักครูแบบ 203/27
20. บ๎านพักครู 5 ห๎องนอน
21. บ๎านพักภารโรง / 32
22. อาคารสภานักเรียน
23. อาคารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
24. สนามวอลเลํย์บอล
25. สนามมวย
26. สนามฟุตบอล
27. สนามบาสเกตบอล
28. สนามตะกร๎อ
29. สนามฟุตซอล

จานวน
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
3 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
3 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 สนาม
1 สนาม
1 สนาม
1 สนาม
1 สนาม

19
แผนที่บริเวณโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563
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1.1.5 ข้อมูลสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการ
รถตู๎ หมายเลขทะเบียน นข 1758 พะเยา
รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นก 1632 พะเยา
รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 3062 พะเยา
ตู๎น้าดื่ม
ถังเก็บน้าฝน 1 ม. สูง 3.10 ม. จานวน
ถังน้าฝน คสล. แบบ ฝ. 33 จานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์แมํขําย (Server)
เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visulizer)
โทรทัศน์
เครื่องขยายเสียง
เครื่องถํายเอกสาร
เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล (Copy Printer)
เครื่องโทรสาร
ระบบกล๎องวงจรปิดสาหรับรักษาความปลอดภัย
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

จานวน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
3 หลัง
2 ถัง
7 ถัง
3 เครื่อง
4 เครื่อง
11 เครื่อง
15 เครื่อง
3 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
3 วงจร
3 วงจร
2 เครื่อง

1.1.6 ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
แหลํงที่ได๎รับ
ปีงบประมาณ
2560
- เงินงบประมาณ
8,672,450
(ไมํรวมเงินเดือน)
- เงินนอกงบประมาณ
2,661,211
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน

11,333,661

จานวน ( บาท )
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2561
2562
5,304,309.00
320,000.00

ปีการศึกษา
2562
305,000.00

1,376,721.31

4,009,501.00

4,457,178.00

6,681,030.31

4,329,501.00

4,762,178.00
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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) ห๎องเรียนดนตรี
(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) ห๎องซัมซุง
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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) องค์การบริหารสํวนตาบลงิม
(6) สานักงานเทศบาลตาบลงิม
1.1.8 ข้อมูลสภาพโรงเรียนโดยรวม
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เริ่มกํอตั้ง เมื่อปี พ.ศ.
2525 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตํอมาได๎ย๎ายนักเรียนเข๎ามาเรียน ณ 161 หมูํ 13
ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 มีเนื้อที่ 115 ไรํ 90
ตารางวา และเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2526 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให๎ใช๎ชื่อสถานศึกษาวํา
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปัจจุบันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจาตาบลงิม มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนมี
ความเคลื่อนไหวที่รวดเร็ ว พั ฒนาได๎ มากขึ้นตามล าดับ เป็ นผลที่นํ าพึง พอใจเพื่ อโอกาสในการพั ฒนา
การศึกษาด๎านตํางๆ ทั้งด๎านผู๎เรียน ด๎านครู และด๎านการบริหารจัดการ ทั้งในรูปแบบของโครงการตํางๆ
ตามแผนงบประมาณประจาปี โครงการพิเศษตํางๆ เชํน โครงการโรงเรียนต๎นแบบในฝัน โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการโรงเรียนสํง เสริมสุขภาพ โครงการโรงเรียนสํง เสริมนิสัยรักการอํา น
โรงเรียนดีประจาตาบล โรงเรียนวิถีพุธ และโรงเรียนมาตรฐานสากล (SCQA) เป็นต๎น
1.1.9 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุํมและมีภูเขาล๎อมรอบ บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได๎แกํ วัด สวน นา ร๎านขายเครื่องเขียน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม สํวนใหญํนับถือศาสนา
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือการสูํขวัญ การเลี้ยงผีปู่ยํา
ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลักสํวนใหญํ คือ เกษตรกรรม รับจ๎าง
ทั่วไป ค๎าขาย ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี 60,000.00 บาทจานวนคนเฉลี่ยตํอครอบครัว
4 คน
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1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ
(1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับสังกัด ประจาปีการศึกษา 2562
(1.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
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

กราฟที่ 12 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับสังกัด ประจาปีการศึกษา 2562
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม มี คําร๎อยละของคะแนนสูงกวําระดับประเทศ จานวน 3
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ และกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์

ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย

(1.2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน
ระดับจังหวัด
43.52
43.80
34.10
36.70
24.65
28.62
23.83
26.49
30.06
30.64
31.23
33.25
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คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด
43.02
36.10
28.67
25.62
29.40
32.56

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
42.21
35.70
29.20
25.41
29.20
32.34

กราฟที่ 13 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับสังกัด ประจาปีการศึกษา 2562
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม มี คําร๎ อยละของคะแนนสูงกวําระดับประเทศ จานวน 2
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์

(2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
ถึง ปีการศึกษา 2562
(2.1) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ถึง ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบ 3 ปี
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

กราฟที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 - 2562
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562 ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม มีคําร๎อยละของคะแนนสูงขึ้น จานวน 2 กลุํม
สาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ
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(2.2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ถึง ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบ 3 ปี
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

กราฟที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 - 2562
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม มีคําร๎อยละของคะแนน 31.23
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1.2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่
การทดสอบด๎วยข๎อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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
เฉลี่ย
47.68
38.85
35.07

กราฟที่ 16 แสดงการทดสอบด๎วยข๎อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 - 2562
ผลการทดสอบด๎วยข๎อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2562 มีคําร๎อยละของคะแนน 35.07
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1.2.1.3 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา
ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-6 จาแนกเป็นกลุํมสาระการเรียนรู๎ เปรียบเทียบ 3 ปี ปีการศึกษา 2560 ถึง ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาตํางประเทศ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพฯ
ศิลปศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
เฉลี่ยรวม

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี (3 ขึ้นไป) เปรียบเทียบ 3 ปี
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
80.39
63.40
68.66
69.38
61.76
63.86
80.60
68.06
70.57
63.83
49.71
57.91
84.02
79.57
69.83
80.71
80.31
79.09
48.47
64.39
65.07
69.30
69.89
77.82
66.00
68.33
74.90

กราฟที่ 17 แสดงร๎อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จาแนกเป็นกลุํมสาระการเรียนรู๎ เปรียบเทียบข๎อมูลปีการศึกษา 2560-2562
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวม 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 – 2562 มีคํา
เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา
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1.2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
1.1 ความสามารถของผู๎เรียนในการอํานและเขียนได๎
1.2 ความสามารถของผู๎เรียนในด๎านการสื่อสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
1.3 ความสามารถของผู๎เรียนในด๎านการคิดคานวณ
1.4 ความสามารถของผู๎เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิด วิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
1.5 ความสามารถของผู๎เรียนในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได๎
1.6 ความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนจากพื้นฐานเดิมในแตํละปีในด๎านความรู๎
ความเข๎าใจและทักษะตํางๆ ตามหลักสูตร
1.7 คําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู๎เรียน
1.8 ความรู๎ ทักษะ และเจตคติที่ดีของผู๎เรียน ที่พร๎อมจะศึกษาตํอใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน
2.1 ความประพฤติของผู๎เรียนด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิต
สังคม และจิตสานึก
2.2 การมีสํวนรํวมของผู๎เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
2.3 ความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณคําเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยของผู๎เรียน
2.4 การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู๎อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ของผู๎เรียน
2.5 วิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให๎แข็งแรงของผู๎เรียน
2.6 การรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให๎ดีของผู๎เรียน
2.7 ผู๎เรียนรู๎และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการลํอลวง ขํมเหง รังแก
2.8 ผู๎เรียนไมํเพิกเฉยตํอการกระทาสิ่งที่ไมํถูกต๎อง และอยูํรํวมกันด๎วยดี
ในครอบครัวชุมชนและสังคม

ผลการประเมิน
3
2
2
1

ดี
พอใช้
พอใช๎
ปรับปรุง

เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ต่ากวําคําเป้าหมาย
ต่ากวําคําเป้าหมาย

2 พอใช๎
4 ดีเยี่ยม

ต่ากวําคําเป้าหมาย
สูงกวําคําเป้าหมาย

4 ดีเยี่ยม

เทียบเทําคําเป้าหมาย

1 ปรับปรุง

ต่ากวําคําเป้าหมาย

2 พอใช๎
4 ดีเยี่ยม

ต่ากวําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย

4 ดีเยี่ยม
4 ดีเยี่ยม

เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย

4 ดีเยี่ยม

เทียบเทําคําเป้าหมาย

4 ดีเยี่ยม

เทียบเทําคําเป้าหมาย

4 ดีเยี่ยม

เทียบเทําคําเป้าหมาย

4
4
4
4

เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
3 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
3.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว๎ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
4 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 การพัฒนาวิชาการที่เน๎นผู๎เรียน
4.2 การพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถ
4.3 การบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต๎อง ครบถ๎วน
4.4 การจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคม
5 การมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัด
การศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
5.1 การมีสํวนรํวมของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษา
6 การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
6.1 การกากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
7 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวม
7.1 การมีสํวนรํวมของผู๎เรียนในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหา
สาระ และกิจกรรม
7.2 การเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียน ได๎เรียนรู๎โดยการคิดได๎ปฏิบัติจริง
7.3 การจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน
แสดงความคิดเห็นคิดเป็น ทาเป็น รักการอําน
7.4 การเรียนรู๎สาระการเรียนรู๎และทักษะด๎านตํางๆของผู๎เรียน
7.5 การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อม และสื่อการเรียน
7.6 การเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการวิจัย
8 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท๎องถิ่น
8.1 การเรียนรู๎ของผู๎เรียนจากแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
8.2 การมีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นหรือรํวมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
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ผลการประเมิน
4 ดีเยี่ยม
4 ดีเยี่ยม
4 ดีเยีย่ ม

เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย

ผลการประเมิน
4 ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเท่าค่าเป้าหมาย

4 ดีเยี่ยม
4 ดีเยี่ยม
4 ดีเยีย่ ม

เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย

4 ดีเยี่ยม
4 ดีเยี่ยม
4 ดีเยีย่ ม

เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย

4 ดีเยี่ยม
4 ดีเยี่ยม

เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย

4
4
4
4
4
4

เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย

4 ดีเยี่ยม
4
4
4
4

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
9 การตรวจสอบและประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
9.1 การประเมินผู๎เรียนจากสภาพจริง
9.2 การตรวจสอบและประเมิน
9.3 การใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
9.4 การมีสํวนรํวมในการวัดและประเมินผล
9.5 การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียน
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
10 การใช๎ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น
10.1 การจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
10.2 การให๎ความรํวมมือของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการวางระบบและ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
10.3 ความมั่นใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา
สรุป
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ผลการประเมิน
4 ดีเยี่ยม

เทียบเท่าค่าเป้าหมาย

4
4
4
4
4
4
4

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเทําคําเป้าหมาย
เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
เทียบเท่าค่าเป้าหมาย

4 ดีเยี่ยม

เทียบเทําคําเป้าหมาย

ผลการประเมิน
4 ดีเยี่ยม

เทียบเทําคําเป้าหมาย

4 ดีเยี่ยม

สูงกวําคําเป้าหมาย

4 ดีเยี่ยม

เทียบเทําคําเป้าหมาย

สรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
ที่
1
2

รายการ
ผลการประเมิน
รายมาตรฐาน
ผลการประเมิน
รายตัวบํงชี้

จานวนเต็ม
(มาตรฐาน)
4
39

จานวนที่บรรลุ
ค่าเป้าหมาย
จานวน ร้อยละ
4
100.00
35

89.74

จานวนที่ไม่บรรลุ
ค่าเป้าหมาย
จานวน ร้อยละ
0
0.00
4

10.27

ผลการประเมิน
บรรลุผลระดับ 4
ดีเยี่ยม
บรรลุผลระดับ 4
ดีเยี่ยม
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สรุปการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
มาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณ เป็นไป
ตาม เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
1.1.2 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
1.1.3 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎
1.1.4 ผู๎เรียนมีความรู๎ และทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม
1.1.5 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
ได๎อยํางเหมาะสม ปลอดภัย
1.1.6 ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีสูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็น
แบบอยํางได๎
1.2.2 ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
1.2.3 ผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
1.2.4 ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคมสูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต๎องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหํงชาติ เป็นไปได๎ในการ
ปฏิบัติ ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
2.1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สํงผลตํอ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย มี
การนาข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุง พัฒนางานอยํางตํอเนื่อง และเป็นแบบอยํางได๎
2.1.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุํมเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอยํางได๎
2.1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต๎องการของครู
และสถานศึกษา และจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
2.1.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
2.1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ผลการประเมิน
ดีเลิศ
ดี
ดี

เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
เทียบเท่าค่าเป้าหมาย

ดี
ยอดเยี่ยม
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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สรุปการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
มาตรฐานสถานศึกษา
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ยอดเยี่ยม เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
3.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมาย
3.1.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของ
ดีเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได๎จริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
3.1.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เอื้อตํอการ
ยอดเยี่ยม
เรียนรู๎
3.1.3 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัด ยอดเยี่ยม
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียน และ
นาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
3.1.4 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ และเรียนรู๎รํวมกันอยํางมี
ยอดเยี่ยม
ความสุข
3.1.5 มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระหวํางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
ดีเลิศ
สรุป ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม เทียบเท่าค่าเป้าหมาย
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สรุปการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ดีเลิศ)

1.1

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน (ดี)
1.1.1 มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 71.66 มีความสามารถในการอําน การเขียน และ
การสื่อสารภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป
(2) ผู๎เรียนร๎อยละ 60.91 มีความสามารถในการอําน การเขียน และ
การสื่อสารภาษาตํางประเทศ ระดับดีขึ้นไป
(3) ผู๎เรียนร๎อยละ 66.86 มีความสามารถในการคิดคานวณระดับดีขึ้นไป
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 98.70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดับดีขึ้นไป
(2) ผู๎เรียนร๎อยละ 98.70 มีความสามารถในการแก๎ปัญหา ระดับดีขึ้นไป
1.1.3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 60.00 มีทักษะการทางานอยํางเป็นระบบและมีความคิด
สร๎างสรรค์
(2) ผู๎เรียนร๎อยละ 60.00 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
1.1.4 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 80.00 มีความสามารถในการใช๎กระบวนการเทคโนโลยี
- ในการสืบค๎นข๎อมูลหรือสืบเสาะหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ
อยํางมีขั้นตอน
- ในการสร๎างงานเอกสารหรือสร๎างชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู๎อยําง
มีจิตสานึกรับผิดชอบในการนาเสนอข๎อมูลที่เกิดจากการเรียนรู๎
ในลักษณะตํางๆ
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 71.66 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
(2) ผู๎เรียนร๎อยละ 66.86 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
(3) ผู๎เรียนร๎อยละ 73.57 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
(4) ผู๎เรียนร๎อยละ 72.83 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป
(5) ผู๎เรียนร๎อยละ 60.91 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
80.39
63.83
69.38
98.93
98.93
31.00
2.69
81.08

80.39
69.38
80.60
84.02
63.83

สูงกว่าค่าเป้าหมาย
สูงกวําคําเป้าหมาย

สรุปการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 (ต่อ)
มาตรฐาน

1.2
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ผลการประเมิน

(6) ผู๎เรียนร๎อยละ 67.39 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
65.07
ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
(7) ผู๎เรียนร๎อยละ 72.89 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
77.82
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
(8) ผู๎เรียนร๎อยละ 80.09 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
80.71
การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป
1.1.6 นักเรียน ร๎อยละ 95.00 มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
96.50
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 100.00 มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบ
89.50
อาชีพ และมีประสบการณ์ในงานอาชีพที่สนใจ มีคุณธรรมและมี
เจตคติที่ดีตํออาชีพ
(2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร๎อยละ 100.00 ที่สามารถประเมินทางเลือก 100.00
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัด และความสนใจ
(3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร๎อยละ 100.00 ที่สามารถประเมิน
100.00
ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัด
และความสนใจ
1.1.7 ผู๎เรียนร๎อยละ 80.00 มีความรู๎และทักษะเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์
92.86
โรงเรียน ระดับดีขึ้นไป
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน (ยอดเยี่ยม)
ยอดเยีย่ ม เทียบเทําคําเป้าหมาย
1.2.1 มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 99.00 มีคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับ
98.78
ผํานขึ้นไป
(2) ผู๎เรียนร๎อยละ 99.00 มีคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับผํานขึ้นไป 98.78
1.2.2 มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 100.00 มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภูมิใจ
100.00
ในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ระดับผํานขึ้นไป
1.2.3 ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 76.64 มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการยอมรับที่จะอยูํ
87.62
รํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
1.2.4 มีสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 76.94 ที่มีภาวะโภชนาการ น้าหนัก – สํวนสูง ตามเกณฑ์
77.24
มาตรฐานของกรมอนามัย
(2) ผู๎เรียนร๎อยละ 80.94 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
99.46
ของกรมพลศึกษา
1.2.5 ผู๎เรียนร๎อยละ 100.00 มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
100.00
ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับดีขึ้นไป

สรุปการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 (ต่อ)
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา (ยอดเยี่ยม)
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล๎อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แหํงชาติ เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ และทันตํอการเปลี่ยนแปลง
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน มีประสิทธิภาพ
สํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย
มีสํวนรํวม นาข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุํมเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
2.4 ครูและบุคลากรร๎อยละ 100.00 ได๎รับการพัฒนาให๎มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ ตรงตามความต๎องการของครู และสถานศึกษา และจัดให๎มีชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
2.7 บริหารจัดการและดาเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยํางตํอเนื่อง
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ดีเลิศ)
3.1 ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎
ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได๎จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
3.2 ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ โดยสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง
3.3 ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู๎ และเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข
3.4 ครูผู๎สอนร๎อยละ 90.91 มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
3.5 ครูผู๎สอนร๎อยละ 91.11 มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎หางวิชาชีพระหวํางครูและ
ผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ครูและผู๎เกี่ยวข๎องมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู๎
3.6 ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญอยํางทั่วถึง
สรุป

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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เทียบเท่าค่าเป้าหมาย

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
100.00
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมาย
96.59
96.59
96.59
91.11
95.56

92.86
ยอดเยี่ยม

บรรลุค่าเป้าหมาย
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1.2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ ระดับ
ได้
คุณภาพ

ตัวบํงชี้ที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบํงชี้ที่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์
ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตัวบํงชี้ที่ 4 ผู๎เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบํงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบํงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบํงชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ที่สอดคล๎องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
รวมคะแนน

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
5.00
5.00

9.53
9.40
9.43
9.58
8.96
8.00
3.80
4.31

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช๎
ดี
ดี
ดี

5.00

4.00

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.00

ดี

5.00

4.00

ดี

100.00

80.01

ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
-

ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงชี้ ตั้งแตํ 80 คะแนนขึ้นไป

ใชํ

√

ไมํใชํ

- มีตัวบํงชี้ที่ได๎ระดับดีขึ้นไปอยํางน๎อย 10 ตัวบํงชี้ ตาก 12 ตัวบํงชี้ ใชํ

√

ไมํใชํ

- ไมํมีตัวบํงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ใชํ

√

ไมํใชํ

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1 จุดเด่น
1.1 ด๎านผลการจัดการศึกษา ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มี
คุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมอันพึง ประสงค์บาเพ็ญ ประโยชน์ตํอสํวนรวม มีความใฝ่รู๎ใฝ่เรียนอยําง
ตํอเนื่อง คิดเป็นทาเป็น มีความสามารถด๎านการคิดและปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎ดี
1.2 ด๎านการบริหารงานจัดการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามบทบาทหน๎าที่ ทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านวิชาการ
ด๎านงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารทั่วไป รวมทั้งสถานศึก ษามีบรรยากาศ
และสะภาพแวดล๎อมสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม
1.3 ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ สถานศึกษามีประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญทั้งการดาเนินงานของสถานศึกษา และกระบวนการจัด
การเรียนรู๎ของครู ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนและทักษะวิชาชีพ
ได๎รับเกียรติบัตรและรางวัลทั้งจากหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานอื่น
1.4 ด๎า นการประกั นคุ ณภาพภายใน สถานศึ กษามี ผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในจาก
ต๎นสัง กัด และพัฒ นาการของระบบ การประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาที่ส ามารถสะท๎อ น
ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด๎านตํางๆ ของสถานศึกษาได๎
2 จุดที่ควรพัฒนา
2.1 ด๎านผลการจัดการศึกษา ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) ได๎ คุ ณ ภาพต่ ากวํ า ระดั บ ดี โดยเฉพาะในกลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ ภ าษาไทย คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาตํางประเทศ
2.2 ด๎านการบริหารงานจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมํได๎แตํงตั้ง
ทั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามระเบียบ
2.3 ด๎ านการจัด การเรีย นการสอนที่ เน๎ น ผู๎เ รีย นเป็ นส าคัญ สถานศึก ษาขาดการนาผล
การประเมินทั้งการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ การประเมินทักษะกระบวนการสอน และประเมิน
แบบวัดไปพัฒนาทุกคนอยํางเป็นระบบ และครูยังมี การจัดกระบวนการเรียนรู๎ของครูยังไมํครบทุกข๎อ
2.4 ด๎านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษายังต๎องสํงเสริมพัฒนาแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมตํางๆ ให๎คงสภาพมาตรฐานให๎ดียิ่งขึ้น
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1.2.4 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา
ร๎อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตร ณ วันที่ 31 มีนาคม ปีการศึกษา 2560 - 2562
ระดับชั้น
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

76.52
83.17
79.85

60.92
87.95
74.44

77.08
90.83
84.39

กราฟที่ 18 แสดงร๎อยละของนักเรียนที่จบเปรียบเทียบข๎อมูล ปีการศึกษา 2560 - 2562

(ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา)
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน







ระดับคุณภาพ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กาลังพัฒนา

1. กระบวนการพัฒนา

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนโดยการให๎ครูและบุคลากรจัดทาโครงการ
กลุํ ม บริห ารวิ ชาการ โดยจาแนกโครงการเป็ นโครงการของกลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ ทั้ ง 8 กลุํม สาระ
โครงการงานสํงเสริมวิชาการด๎านดํางๆ รวมไปถึงโครงการที่ มีกิจกรรมสํง เสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทั้งด๎านการอําน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ การสํงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์/คุณธรรมจริยธรรม สํงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ การสร๎างสื่อ
นวัตกรรม ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี การดารงชีวิตในสังคมอยํางมีความสุข มี ความภูมิใจใน
ท๎องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายเจตคติที่ดีตํองาน
อาชีพ สํงเสริมสุขภาวะทางกายและทางจิต และการดาเนินกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มี
การประเมินผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง และดาเนินการพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง คานวณ คําเป้าหมาย ระดับดี ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 โดยใช๎ฐานนิยม
อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุคําเป้าหมายที่กาหนด มีรายละเอียดตามตัวชี้วัดดังตํอไปนี้

1.1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ มีการ
ประเมินโดยใช๎ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงให๎เห็นถึงด๎านการสื่อสาร การอําน การเขียน จาก
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ใช๎ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ที่แสดงให๎เห็นถึงความสามารถในการคิดคานวณ มีรายละเอียดดังนี้
(1) นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ ภ าษาไทยระดั บ ดี ขึ้ น ไป
คําเป้าหมาย ร๎อยละ 71.66 ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 เทํากับ ร๎อยละ 80.39 เทํากับ
ระดับยอดเยี่ยม สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ คําเป้าหมาย ร๎อยละ
60.91 ผลการดาเนิ นงานปีการศึกษา 2562 เทํ ากับ ร๎ อยละ 63.83 เทํากับ ระดับดี สูง กวําคํ า
เป้าหมายที่กาหนด
(3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ คําเป้าหมาย ร๎อยละ 66.86
ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 เทํากับ ร๎อยละ 69.38 เทํากับ ระดับดี สูงกวําคําเป้าหมายที่
กาหนด
1.1.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก๎ปัญหา มีการประเมินตามประเด็นตํอไปนี้
(1) ความสามารถคัดสรรสื่อที่ต๎องการอํานเพื่อหาข๎อมูลสารสนเทศได๎ตามวัตถุประสงค์
(2) ความสามารถจับประเด็นสาคัญและประเด็นสนับสนุน โต๎แย๎ง
(3) ความสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ มีความสมเหตุสมผล ความนําเชื่อถือ ลาดับความ
และความเป็นไปได๎ของเรื่องที่อําน
(4) ความสามารถสรุปคุณคํา แนวคิด แงํคิดที่ได๎จากการอําน
(5) ความสามารถสรุปอภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต๎แย๎ง สนับสนุน
โน๎มน๎าวโดยการเขียนสื่อสาร
ผลการประเมิ น นัก เรีย นมีผลการอํา น คิ ดวิ เ คราะห์ เขีย น ผํ านระดั บ ดีขึ้ น ไป คํ า เป้ า หมาย
ร๎อยละ 98.70 ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 เทํากับร๎อยละ 98.93 เทํากับ ระดับยอดเยี่ยม
สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
(1) ผลการเปรียบเทียบการอําน คิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 – 2562 เป็นดังนี้
เป้าหมายที่กาหนด มีรายละเอียดดังตารางตํอไปนี้

ระดับชั้น
คําร๎อยละ

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

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
เฉลี่ยร๎อยละ

99
91
96
75
87
109
557

จานวนร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน)
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม ระดับดีขึ้นไป
0.00
1.46
10.00
88.54
98.54
0.87
1.30
19.42
78.41
97.83
0.00
0.04
24.73
75.23
99.96
0.05
0.74
16.78
82.44
99.22
0.00
0.00
19.25
80.75
100.00
0.00
1.75
13.00
85.25
98.25
0.15
0.92
17.02
81.91
98.93

1.1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม มีการประเมินจากการสร๎างนวัตกรรมจาก
การเรียนวิชาการศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ (IS1) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, การสร๎างนวัตกรรมจากโครงงานพิเศษที่ใช๎ในการแขํงขันทัก ษะทางวิชาการตํางๆ,
การสร๎างชิ้นงาน/ภาระงานในรายวิชาตํางๆ เชํน อุปกรณ์ชํวยกรองอากาศจากทํอไอเสียรถยนต์ , เครื่อง
ฟอกอากาศ, กระเป๋าจากกลํองนม, โคมไฟจากไม๎ไอศกรีม, ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม คําเป้าหมาย
ร๎อยละ 60.00 ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 เทํากับระดับปรับปรุง
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1.1.4 นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร มีความสามารถใน
การใช๎กระบวนการเทคโนโลยีในการสืบค๎นข๎อมูลหรือสืบเสาะหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ อยํางมี
ขั้นตอน สามารถสร๎างงานเอกสารหรือสร๎างชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู๎อยํางมีจิตสานึกรับผิดชอบ และ
นาเสนอข๎อมูลที่เกิดจากการเรียนรู๎ในลักษณะตํางๆ มีการประเมินโดยใช๎ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับดีขึ้นไป คําเป้าหมาย ร๎อยละ 80.00 ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2562 เทํากับร๎อยละ 81.08 เทํากับ ระดับยอดเยี่ยม สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
1.1.5 นักเรีย นมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นตามหลั กสูต รสถานศึกษามีการประเมินโดยใช๎ข๎อมู ล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ และจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม คําเป้าหมาย
ร๎อยละ 70.48 ผลการดาเนิ นงานปีการศึกษา 2562 เทํ ากับร๎อยละ 74.90 เทํากั บ ระดับดี เลิ ศ
สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด มีรายละเอียดดังนี้
(1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ปีการศึกษา 2560 – 2562 เป็นดังนี้
ผลการเรียนระดับดี (ระดับ 3 ขึ้นไป)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปศึกษาฯ
การงานงาชีพฯ
ภาษาตํางประเทศ
เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

63.40

68.66

61.76

63.86

68.06

70.57

79.57

69.83

69.30

69.89

ปีการศึกษา 2562
80.39
69.38
80.60
84.02
77.82

48.47

64.39

65.07

80.31

79.09

49.71

57.91

66.00

68.33

80.71
63.83
74.90

กราฟที่ 20 แสดงผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี
ปีการศึกษา 2560 – 2562

(2) ผลการประเมินโดยใช๎คํ าเฉลี่ยผลการเรียนของนักเรี ยนที่มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป 45
(เกรด3-4) เทํากับ 74.90 อยูํในระดับ ดีเลิศ มีรายละเอียดดังตารางนี้
ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปศึกษาฯ
การงานงาชีพฯ
ภาษาตํางประเทศ
เฉลี่ย

0
0.31
0.22
0.05
0.37
0.10
3.01
1.30
0.18
0.57

1
0.86
2.33
2.04
2.70
0.48
6.72
1.77
5.88
3.09

1.5
1.64
4.04
1.87
1.80
0.48
6.85
2.18
7.07
3.48

2
5.78
10.30
6.65
4.39
11.57
10.43
5.73
10.42
8.04

2.5
11.02
13.73
8.79
6.72
9.56
7.93
8.32
12.63
9.92

3
23.13
15.06
16.82
20.32
18.36
14.20
13.22
18.16
17.31

3.5
21.95
13.12
19.00
18.41
11.85
11.58
16.56
14.95
16.30

4
35.31
41.20
44.78
45.29
47.61
39.28
50.92
30.72
41.30

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป
80.39
69.38
80.60
84.02
77.82
65.07
80.71
63.83
74.90

(3) จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เทํากับ 84.39 อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม มีรายละเอียดดังตารางตํอไปนี้
ระดับชั้น
จานวนนักเรียน จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ร๎อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตร
ทั้งหมด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
96
74
77.08
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
109
99
90.83
รวม
84.39
(4) ร๎อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตร ณ วันที่ 31 มีนาคม ปีการศึกษา 2560 - 2562
ระดับชั้น
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

76.52
83.17
79.85

60.92
87.95
74.44

77.08
90.83
84.39
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กราฟที่ 21 แสดงร๎อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตร ข๎อมูลเปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 - 2562
1.1.6 นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ดาเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์ให๎ผู๎เรียนรู๎จั กใช๎เวลาวํางในการทางานและมีรายได๎
ระหวํางเรียน, นักเรียนมีความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ในการทางานอยํางเป็นระบบ, นักเรียนสามารถ
ประกอบอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีคุณลักษณะที่ดีตํอ
อาชี พ มี ค วามวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ ขยั น หมั่ น เพี ย ร สามารถประเมิ น ทางเลื อ กในการประกอบอาชี พ
ที่ส อดคล๎ อ งกับ ความรู๎ ความถนั ด และความสนใจ คํ า เป้า หมาย ร๎ อยละ 95.00 ระดั บ ยอดเยี่ ย ม
ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 ประเมินจากความพึงพอใจในการดาเนินโครงการ เทํากับร๎อยละ
96.50 เทํากับ ระดับยอดเยี่ยม มีระดับเทียบเทําคําเป้าหมายที่กาหนด
1.1.7 นักเรี ยนมีความรู๎เกี่ย วกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรีย นปงพัฒนาวิท ยาคมจั ด
กิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ทุกคนได๎เรียน ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแตํละชํวงชั้นแล๎วนักเรียนทุกคนจะมีความรู๎เกี่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน คําเป้าหมาย ร๎อยละ 80.00 ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 มีการประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชารู๎ชื่อ รู๎ลักษณ์ รหัสวิชา ว21203 การประเมินนักเรียนมีผลการเรียน
ระดับดีขึ้นไป (เกรด3-4 ) เทํากับร๎อ ยละ 92.86 เทํากับ ระดับ ยอดเยี่ยม สูง กวํา คําเป้าหมายที่
กาหนด

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู๎ เ รี ย น โดยให๎ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู๎ ที่ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
สถานศึ กษา จานวน 8 ข๎อ ได๎แ กํ รัก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริย์ , ซื่อ สัต ย์ สุจ ริ ต, มี วินั ย , ใฝ่เ รี ยนรู๎ ,
อยูํอยํางพอเพียง, มุํงมั่นในการทางาน, รักความเป็นไทย, มีจิตสาธารณะ นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมคุณธรรมตํางๆ โครงการด๎านระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน โครงการด๎านสุขภาวะ
ด๎านรํางกายละสั งคมโดยงานอนามัยและกลุํมสาระการเรีย นรู๎สุขศึก ษา พละศึกษา และโครงการที่
เกี่ยวข๎องกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และโครงการด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม คําเป้าหมาย ร๎อยละ
99.00 ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 เทํากับร๎อยละ 98.78 เทํากับ ระดับยอดเยี่ยม ระดับ
เทียบเทําคําเป้าหมายที่กาหนดมีรายละเอียดตามตัวชี้วัดดังตํอไปนี้
1.2.1 การมี คุ ณ ลั ก ษณะและคํ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด โรงเรี ย นจั ด ให๎ มี
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกรายวิชา และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนโดยให๎มีโครงการรองรับได๎แกํ โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ -เนตรนารี โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม
หลัก 12 ประการ โครงการโรงเรียนคุณ ธรรม โครงการโรงเรี ยนสุจริต โครงการโรงเรียนวิถีพุท ธ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข โครงการคํายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนใหมํ
ม.1 , ม.4 โครงการเสริมสร๎างจินตนาการให๎นักเรียน (ชุมนุม) ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม อยูํใน
ระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งบรรลุ ตามคําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด (ระดับ ยอดเยี่ยม)
1.2.2 ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดกิจกรรมที่
สํงเสริมให๎นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ได๎แกํ กิจกรรมสํงเสริมสถาบันชาติ เชํน
กิจกรรมเคารพธงชาติ กิจกรรมสํงเสริมการปกครองด๎วยระบอบประชาธิปไตย, กิจกรรมทางศาสนา เชํน
วันเข๎าพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา, กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ เชํน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา, นานักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมทั้งถิ่น เชํน วันลอยกระทง, สํงเสริมการแตํงกาย
ด๎วยชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ เป็นต๎น คําเป้าหมาย ร๎อยละ 100.00 ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562
เทํากับร๎อยละ 100.00 เทํากับ ระดับยอดเยี่ยม เทียบเทําคําเป้าหมายที่กาหนด
1.2.3 การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม จัดโครงการพัฒ นางานกิจการนักเรียนตามกระบวนการดูแ ลชํวยเหลือนักเรียน สํง เสริมให๎
นักเรียนมีคุณธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข ได๎แกํ โครงการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพงานระบบดู แ ลชํ วยเหลื อ นั ก เรี ยน, โครงการการบริ ห ารกิจ การนั ก เรี ย น, โครงการ
เสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสภานักเรียนในระบอบประชาธิปไตย, โครงการคํายคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนใหมํ ม.1 , ม.4 คําเป้าหมาย ร๎อยละ 76.64 ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562
เทํากับร๎อยละ 87.62 เทํากับ ระดับยอดเยี่ยม สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
1.2.4 สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาวะ
ทางรํางกายและจิตสังคม โดยการจัดทาโครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชร โครงการพัฒนา
ผู๎เ รี ย นกลุํ ม สาระการเรี ยนรู๎ สุ ขศึ ก ษาและพลศึ ก ษา โครงการพั ฒ นาผู๎ เ รี ยนสูํ ค วามเป็ นเลิ ศ ทางกี ฬ า
กิจกรรม อย.น๎อย กิจกรรมชั่งน้าหนัก-วัดสํวนสูง กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกาย คําเป้าหมาย ร๎อยละ
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78.94 (ระดับยอดเยี่ยม) ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 เทํากับร๎อยละ 88.35 ระดับยอดเยี่ยม
เทียบเทําคําเป้าหมายที่กาหนด
1.2.5 มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคมมีเอกลักษณ์ คือ โรงเรียนในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนมีอัตลักษณ์ คือ นักเรียนมีจิต
อนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมได๎จัดทาหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดทา
โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พลัง งานและสิ่ง แวดล๎อม โครงการ
เครือขํายเยาวชนรักษ์น้ายม คําเป้าหมาย ร๎อยละ 100.00. ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 เทํากับ
ร๎อยละ 100.00 เทํากับ ระดับยอดเยี่ยม สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
2. จุดเด่น
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ทาให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
และมีผลการทดสอบระดับชาติอยูํในระดับที่นําพึงพอใจ ผู๎เรียนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมเป็นผู๎ที่มีความสามารถใน
การคิด เขียน และการสื่อสารที่ดี มีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นผู๎ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สามารถดารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ มีการ
พัฒนาด๎วยวงจรเดมมิ่ง (P D C A) พัฒนาโดยใช๎หลักการมีสํวนรํวม/ผู๎บริหาร/ครู/บุคลากร/ผู๎เรีย น/ชุมชน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุตามทิศทาง/นโยบาย/จุดเน๎นของสถานศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา /
กิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝันมุํงมั่นสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง มีความหลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของผู๎เรี ยน ครูมีการจัดทาแผนการเรียนรู๎
จัดหา/จัดทาสื่อ ใช๎สื่อ ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
แบบโครงงาน (IS / STEM) ใช๎ DLIT และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎แกํ
ผู๎เรียน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม/โครงการ ที่สํงเสริมด๎านวิชาการที่ครอบคลุมความต๎องการของผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย
3. จุดควรพัฒนา
3.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนดไว๎ และพัฒนาการทดสอบระดับชาติให๎มี
คําเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีคําเฉลี่ยสูงกวําระดับชาติ
3.2 การพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูลหลักฐานการปฏิบัติงาน
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ควรมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมผู๎เรียนด๎านคุณภาพการศึกษาที่หลากหลายขึ้น
4.2 มีการจัดทารายงานที่ครบถ๎วนชัดเจน มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว๎ในเทคโนโลยี เพื่อการสารองข๎อมูล
และความสะดวกในการเรียกใช๎/การเข๎าถึงข๎อมูล
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มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา







ระดับคุณภาพ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กาลังพัฒนา

1. กระบวนการพัฒนา

โรงเรี ย นปงพั ฒ นาวิ ท ยาคมมี ก ารพั ฒ นากระบวนการบริ ห ารและการจั ด การของผู๎ บ ริ ห าร
สถานศึก ษาโดยเริ่ม จากการวิ เคราะห์ลั กษณะของโรงเรี ยน (SWOT) เพื่อ จัด ทาแผนพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา ทาให๎ได๎มาซึ่งวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์ และข๎อมูลที่จาเป็นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หลัก จากให๎ให๎ครูและบุคลากรจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อการดาเนิ นงานให๎บรรลุตาม
แผนพัฒนาฯ โครงการตํางๆ สามารถพัฒ นางานได๎ คื อ พัฒ นาวิขาการ พัฒนาบุ คลากร พัฒนา
สิ่งแวดล๎อมในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่ง
การพั ฒ นาด๎ า นตํ า งๆเหลํ า นี้ จ ะสํ ง เสริ ม ให๎ เ กิ ด คุ ณ ภาพของผู๎ เ รี ย นทั้ ง ด๎ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สํงเสริมให๎ครูมีคุณสมบัติของความเป็นครูในศตวรรตที่ 21 คําเป้าหมาย
ระดับ ยอดเยี่ย ม. ผลการประเมิ นโดยใช๎ฐ านนิ ยม อยูํ ในระดั บ ยอดเยี่ ย ม เที ยบเทํา คํ าเป้า หมายที่
สถานศึกษากาหนด มีรายละเอียดตามตัวชี้วัดดังตํอไปนี้
2.1.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ผู๎ บ ริ ห ารมี ก ารก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแหํงชาติ เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ ทันตํอการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีภาวะผู๎นา และ
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ความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ
เพื่อนามาใช๎ใน การวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ความสามารถในการแสดงทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตที่สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน การคิดริเริ่ม
เทคนิค วิธีการใหมํๆ มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และการกระตุ๎นครูและบุคลากรให๎รํวมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มีรํองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได๎จาก ข๎อมูลทิศทางสถานศึกษา
นโยบายสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศ,คาสั่ง บันทึ กการประชุม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สรุปผลโครงการ ผลงานนักเรียน ผลการประเมินสมรรถนะ 5 ด๎าน ผลการประเมิน
คุณลักษณะด๎านการอําน-คิดวิเคราะห์-เขียน เอกสารรางวัลเกียรติยศ เอกสารสอบถามความพึง พอใจ
รายการที่ได๎รับความรํวมมือจากฝ่ายตํางๆ เอกสารกิจกรรมหน๎าเสาธง เอกสารพิธีเปิดงาน เป็นต๎น
คํ า เป้ า หมายระดั บ ยอดเยี่ ย ม. ผลการประเมิ น โดยใช๎ ฐ านนิ ย ม อยูํ ใ นระดั บ ยอดเยี่ ย ม เที ย บเทํ า
คําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
2.1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมี ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความรํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย มีการนาข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุง พัฒนางานอยําง
ตํอเนื่อง และเป็นแบบอยํางได๎ ได๎แกํ
(1) ระบบการเรียนรู๎ ระบบกิจกรรม ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
(2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(3) ระบบการบริหารการศึกษาโดย PONGPAT MODEL
(4) โครงสร๎างการบริหารงานของสถานศึกษา
(5) ระบบการจัดการและบริการสารสนเทศ
(6) ระบบการจัดทาและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
(7) ระบบการบริหารทรัพยากร การเงิน และการตรวจสอบภายใน
(8) ระบบการบริหารภาคีเครือขําย คณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสํวนรํวม
(9) ระบบการบริหารงานวิชาการ (กลุํมสาระการเรียนรู๎)
(10) ระบบการบริหารบุคคล
จากการพัฒนาอยํางเป็นระบบทาให๎โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมได๎รับรางวัลผํานการประเมินแหํง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality
Awards : OBECQA) ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึง การบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประจาปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 18 กัน ยายน 2562 โครงการที่แ สดงให๎เห็นถึง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ได๎แกํ โครงการโรงเรียนในฝันสูํมาตรฐานสากล,
โครงการสํงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานกลุํมงานอานวยการ, โครงการพัฒนาบริหารองค์กร งานธุรการ
และประสานคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน, โครงการพัฒ นางานประกั น คุณ ภาพการศึ กษา,
โครงการสาธารณูปโภคโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม, โครงการสํง เสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม, โครงการสํงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน คําเป้าหมาย
ระดับ ยอดเยี่ย ม. ผลการประเมิ นโดยใช๎ฐ านนิ ยม อยูํ ในระดั บ ยอดเยี่ ย ม เที ยบเทํา คํ าเป้า หมายที่
สถานศึกษากาหนด
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2.1.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุํมเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอยํางได๎ มีผลการประเมินตามโครงการวิชาการ จานวน
14 โครงการประกอบด๎วย โครงการพัฒนางานทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎, โครงการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ, โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา, โครงการพัฒนางานห๎องสมุดโรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม, โครงการพัฒนางานแนะแนว, โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการงานสํงเสริมและ
ยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน คําเป้าหมายระดับดีเลิศ ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม อยูํในระดับ ยอด
เยี่ยม สูงกวําคําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
2.1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการสํงเสริมให๎ครูมีการพัฒนา
ตนเอง เข๎ารับการการอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ, การพัฒนาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด (ว 22/2560) หรือคูปองครู, การรํวมกิจกรรมชุมชนแหํง การเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC), การพัฒนาตนเองด๎านอื่นๆ/การเป็นผู๎นาทาง
วิชาการ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เชํน การให๎คาปรึกษา การเป็นวิทยากร การเป็นคณะกรรมการ ฯลฯ)
นอกจากนั้นยังมีการดาเนินงานตามโครงการสํงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานกลุํมงานอานวยการ (บุคคล),
โครงการสํ งเสริมพั ฒนาครู และบุค ลากรทางการศึ กษา, โครงการจ๎า งครู และบุค ลากรทางการศึ กษา
คําเป้าหมาย ร๎อยละ 100.00. ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 เทํากับร๎อยละ 100.00 เทํากับ
ระดับยอดเยี่ยม เทียบเทําคําเป้าหมายที่กาหนด
2.1.5 จัด สภาพแวดล๎ อ มทางกายภาพและสัง คมที่ เอื้ อ ตํอ การจัด การเรี ย นรู๎ อ ยํา งมี คุ ณภาพ
(รวมถึ ง ทรั พ ยากร) โรงเรี ย นปงพั ฒ นาวิ ท ยาคมจั ด สภาพแวดล๎ อ มทางกายภาพและสั ง คมที่ เ อื้ อ ตํ อ
การจัดการเรียนรู๎ อยํางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จากผลการประเมิ นโครงการตํางๆ โดย
การด าเนิ นงานตามโครงการ โครงการสํง เสริ มศัก ยภาพการปฏิ บัติง านกลุํ มงานอานวยการ (พัสดุ /
การเงิน/ควบคุม), โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์, โครงการพัฒนาโสตทัศนศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎, โครงการพัฒนางานปฏิคม, โครงการธนาคารโรงเรียน, โครงการพัฒนางานห๎องสมุดโรงเรียน
ปงพัฒนาวิทยาคม, โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช๎ยานพาหนะของโรงเรียน คําเป้าหมาย
ระดับ ยอดเยี่ย ม. ผลการประเมิ นโดยใช๎ฐ านนิ ยม อยูํ ในระดั บ ยอดเยี่ ย ม เที ยบเทํา คํ าเป้า หมายที่
สถานศึกษากาหนด
2.1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ โดย
จัดให๎มี Smart TV หรือ Projector ในห๎องเรียนทุกห๎อง จัดระบบเครือขําย Internet ทุกห๎องเรียน
ทุกห๎องสานักงาน และทุกอาคารเรียน มีการทาพันธสัญญา (MOU) กับเครือขําย TOT มีเครื่องแมํขําย
จานวน 2 เครื่อง สํงเสริมให๎ครูและนักเรียนเรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีทุกรายวิชา ดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการสํงเสริมศักยภาพการปฏิบัติง านกลุํมงานอานวยการ (สารสนเทศ), โครงการพัฒนาโสตทัศนศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ คําเป้าหมายระดับยอดเยี่ยม. ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม อยูํใน
ระดับยอดเยี่ยม เทียบเทําคําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

2.1.7 บริหารจัดการและดาเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยํางตํอเนื่อง โดยการเปิด
สอนวิชาตามหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เชํน ชุมนุมที่สํงเสริม
การพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง แวดล๎อม การจัดนิทรรศการเพื่ อ
นาเสนอและเผยแพรํเกี่ยวกับการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดาเนินกิจกรรมตามโ ครงการ
พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คําเป้าหมายระดับดีเลิศ ผลการประเมินโดยใช๎ฐานนิยม อยูํใน
ระดับยอดเยี่ยม สูงกวําคําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
2. จุดเด่น
การบริหารงานโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีความเป็นกระบวนการ พัฒนาด๎วยวงจรเดมมิ่ง (P D C A) /
PONGPAT MODEL มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคํานิยมได๎ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี สรุ ปผลการด าเนิ นโครงการตามแผนฯ ผู๎ บริหารสามารถบริ หารการศึ กษาจนประสบ
ความสาเร็จตาม เป้าหมายที่กาหนดไว๎ในระดับดีเยี่ยม มีหลักการการดาเนินงานชัดเจน
3. จุดควรพัฒนา
3.1 การพัฒนาด๎านการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย โครงการ และการดาเนินงานตามปฏิทินที่
ชัดเจน
3.2) การพัฒนาด๎านการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 บันทึกการนิเทศติดตามที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
4.2 ควรให๎ตัวแทนผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเข๎ามามีบทบาทในการบริหารงานแบบมีสํวนรํวมให๎มากขึ้น ชัดเจน และมี
หลักฐานสอดคล๎อง
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มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ







ระดับคุณภาพ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กาลังพัฒนา

1. กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมดาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ ด๎วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เริ่มจากการวางแผนด๎วยการจัดทาโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สูํการวางแผนการจัดการเรียนรู๎นาไปสูํการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ เน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ ใช๎กระบวนการ Active Learning สํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎กระบวนการคิด การศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเองจนเกิดองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎
ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก บูรณาการสูํงานตํางๆ เชํนงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ย น ทั้ ง นี้ ค รู ต๎ อ งวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร จั ด ท าโครงการจั ด การเรี ย นรู๎ ทุ ก รายวิ ช า และจั ด ท าแผน
การจัดการเรียนรู๎อยํางน๎อย 1 รายวิชาตํอ 1 ภาคเรียน มีการประเมินผลตามสภาพจริง หากพบปัญหา
ในการจัดการเรียนรู๎ ครูต๎องกลับไปทบทวนแล๎วปรับปรุง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมํอีกครั้ง

ซึ่ง อาจจะเป็นการสอนซํอมเสริม หรือการทาวิจัยในชั้นเรียนก็ไ ด๎ หากประสบความสาเร็จในการจั ด
การเรียนการสอนให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เผยแพรํนวัตกรรมหรือกระบวนการสอนเพื่อการพัฒ นา
ตํอ ไป คํา เป้า หมายระดั บ ดีเ ลิ ศ ผลการประเมิ น โดยใช๎ ฐ านนิ ยม อยูํ ในระดับ ยอดเยี่ ย ม สูง กวํ า
คําเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีรายละเอียดตามตัวชี้วัดดังตํอไปนี้
3.1.1 ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิต
ได๎ ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถนาไปจัด
กิจกรรมได๎จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎และมีการเผยแพรํ
สังเกตจาก ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ด๎านการจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และมี
ผลการประเมินการอําน เขียน คิดวิเคราะห์ ครูนาความรู๎จากการอบรมพัฒนาตนและวิชาชีพมาประยุกต์ใช๎ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ มีการรํวมกิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เกิดประโยชน์ตํอนักเรียนอยํางแท๎จริง
คําเป้าหมาย ร๎อยละ 88.89 ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 เทํากับร๎อยละ 96.59 เทํากับ
ระดับยอดเยี่ยม สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
3.1.2 ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ โดยสร๎างโอกาสให๎
ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง สังเกตจาก ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ด๎านการใช๎สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ การสร๎างนวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน
บันทึกการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมไอซีทีเพื่อ
การเรียนรู๎ , โครงการพัฒ นางานอาคารสถานที่และสิ่ง แวดล๎ อม คําเป้าหมาย ร๎อยละ 88.89 ผลการ
ดาเนินงานปีการศึกษา 2562 เทํากับร๎อยละ 96.59 เทํากับ ระดับยอดเยี่ยม สูงกวําคําเป้าหมายที่
กาหนด
3.1.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู๎ และเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข มีทักษะทางการเรียนรู๎ สังเกตจาก ผลการประเมินแผน
การจัดการเรียนรู๎ด๎านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง บวก ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัด
กิจกรรมตามโครงการนักเรียนพิการเรียนรํวม, โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ, โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎, โครงการคํายวิชาการ, โครงการทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2562, โครงการ
เปิดบ๎านวิชาการ (Open House) คําเป้าหมาย ร๎อยละ 88.89 ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562
เทํากับร๎อยละ 96.59 เทํากับ ระดับยอดเยี่ยม สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
3.1.4 ครูตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน มีขั้นตอนโดย
ใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ
แกํผู๎ เรี ยน และนาผลมาพัฒ นาผู๎เรี ยน
สัง เกตจาก ผลการประเมิ นแผนการจัด การเรีย นรู๎ ด๎า น
การตรวจสอบและประเมินผู๎เรียน ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การสารวจการสร๎างนวัตกรรม
และการวิ จั ย ในชั้ น เรี ยนของครู การรายงานผลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย นโดยโปรแกรม Book mark
คําเป้าหมาย ร๎ อยละ 90.91 ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 เทํากับร๎อยละ 91.11 เทํากับ
ระดับยอดเยี่ยม สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
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3.1.5 มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ แ ละให๎ ข๎ อ มู ล สะท๎ อ นกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด
การเรี ย นรู๎ มีชุ ม ชนแหํ งการเรี ย นรู๎ ท างวิ ชาชี พระหวํา งครู เ พื่อ พั ฒ นาและปรับ ปรุง การจั ด การเรี ย นรู๎
การรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR)
ด๎านการมีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระหวํางครูและผู๎เกี่ยวข๎อง (PLC) ผลการนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ การแจ๎งผลการเรียนแกํผู๎เรียน ของครูทุกคน คําเป้าหมาย ร๎อยละ 91.11
ผลการดาเนิน งานปีก ารศึก ษา 2562 เทํากั บร๎อยละ 95.56 เทํา กับ ระดับยอดเยี่ย ม สูง กวําคํ า
เป้าหมายที่กาหนด
3.1.6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดกิ จกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย น
สาหรับผู๎เรียนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญอยํางทั่วถึง จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา “สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” ให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได๎เรียน ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแตํละชํวงชั้น
แล๎วนักเรียนทุกคนจะมีความรู๎เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คําเป้าหมาย ร๎อยละ 88.89 ผลการ
ดาเนินงานปีการศึกษา 2562 มีการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชารู๎ชื่อ รู๎ลักษณ์ รหัสวิชา
ว21203 การประเมินนักเรียนมีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป (เกรด3-4) เทํากับ 92.86 ระดับยอดเยี่ยม
สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
2. จุดเด่น
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีการสํ งเสริมให๎ครู ทาหน๎าที่ ตามบทบาทเพื่อพั ฒนาการศึกษา และท า
การสารวจ บันทึกไว๎เป็นหลักฐานที่ชัดเจน ครูมีการรายงานการปฏิบัติง านและผลการประเมินตนเองเป็ น
รายบุคคล (Self Assessment Report : SAR)
3. จุดควรพัฒนา
3.1 การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
3.2 การนิเทศภายในที่เป็นระบบ
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ควรมีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแหลํงเรียนรู๎นอกสถานศึกษา
4.2 ควรมีการนิเทศภายในอยํางเป็นระบบ ตํอเนื่อง ติดตามการนาข๎อเสนอแนะไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐาน
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ






ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กาลังพัฒนา

1. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์
1.1 โครงสร๎างการบริหารงาน
1.2 คาสั่งแตํงตั้งโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
1.3 คาสั่งแตํงตั้งตามโครงการ / กิจกรรม
1.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 แผนปฏิบัติการประจาปี
1.6 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
1.7 สรุปผลการจัดกิจกรรม (ยํอย) ของแตํละกลุํมงาน
1.8 ฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ เอกสารสารสนเทศของสถานศึกษา
1.9 เอกสารสารสนเทศของแตํละกลุํมงาน
1.10 คูํมือการปฏิบัติงานของแตํละกลุํมงาน
1.11 หลักสูตรสถานศึกษา
1.12 แผนการจัดการเรียนรู๎ของครู
1.13 เอกสารการรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เชํน การวิเคราะห์ผู๎เรียน การเยี่ยมบ๎าน SDQ เป็นต๎น
1.14 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
1.15 คลังสื่อการเรียนรู๎
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
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1.25 รูปภาพการดาเนินงาน
1.26 เว็บไซต์ของสถานศึกษา
1.27 บันทึกหนังสือราชการ
1.28 รายงานการประชุม
1.29 แฟ้มสะสมงาน
1.30 ตัวบุคคล เชํน ผู๎เรียน ครู ผู๎บริหาร
1.31 รายงานผลกสนประเมินตนเอง (SAR)

ส่วนที่ 3 สรุปผล จุดเด่น จุดพัฒนา และแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.1. จุดเด่น
นักเรียน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ ออกกาลังกายสม่าเสมอ มี
น้าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง ตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณคํา
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น สามารถสร๎าง
ผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์กีฬานันทนาการตามจินตนาการ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรเอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญ ญูกตเวที มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตํางๆ รอบตัวมีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อ
ค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม สามารถเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน
สามารถใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนาเสนอผลงานสรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง นาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
กาหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญ หาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์
ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์วางแผนการทางาน และ
ดาเนินการจนสาเร็จ ทางานอยํางมีความสุขมุํง มั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ทางาน
รํวมกับผู๎ อื่นได๎ มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ด๎านการจัด
การศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คือ ครู โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม มีการกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์
ผู๎เ รีย นเป็ นรายบุ คคล และใช๎ ข๎ อมู ลในการวางแผนการจัด การเรี ยนรู๎ เพื่ อพั ฒ นาศัก ยภาพของผู๎ เรี ย น
ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา ใช๎สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญ ญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู๎ มีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ให๎
คาแนะนา คาปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค
มีก ารศึ กษาวิจั ย และพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู๎ ใ นวิ ช าที่ ต นรั บ ผิด ชอบ และใช๎ ผลในการปรั บการสอน
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได๎รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎นา และความคิดริเริ่มที่เน๎นการ
พัฒนาผู๎เรียน ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบ มีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พ ร๎อมรับการกระจาย
อานาจ นักเรียนผู๎ปกครองและชุมชนพึงพอใจผล การบริหารการจัดการศึกษา ผู๎บริหารให๎คาแนะนา
คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลาคณะกรรมการสถานศึกษา
รู๎และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ระเบียบ กากับ ติดตามดูแลและขับเคลื่อน การดาเนินงานของสถานศึกษาให๎
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา หลักสูตร
สถานศึ ก ษาเหมาะสมและสอดคล๎ อ งกั บ ท๎ อ งถิ่ น โรงเรี ย นปงพั ฒ นาวิ ท ยาคมจั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่
หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน สนับสนุน
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ให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง นิเทศภายใน กากับ
ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน ห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียงอยูํในสภาพใช๎การได๎ดีสภาพแวดล๎อมรํมรื่นและมีแหลํงเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียน จัดโครงการ
กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม กาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํ งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒ นาคุ ณภาพสถานศึก ษา ติดตามตรวจสอบและประเมินคุ ณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎
ประโยชน์ จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่ อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง แหลํงเรียนรู๎ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข๎อง
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา ผลการดาเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุด เน๎นของสถานศึ ก ษา 5 ด๎าน คื อ การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น การสํง เสริ ม
อัตลั กษณ์ “นัก เรี ยนมีจิ ตอนุ รัก ษ์ธ รรมชาติ การสํง เสริม เอกลั กษณ์ โรงเรีย นในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค์และมีคุณธรรม สํงเสริมการมีสํวนรํวมทั้ง
การมีสํวนรํวมของผู๎เรียน บุคลากรในสถานศึกษา และชุมชน มีการกระจายอานาจในการบริหารการจัด
การศึกษา
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทาง การปฏิรูป
การศึ กษาทั้ ง โครงการ/แผนงานประจ าปี ข องกลุํ ม งานที่ เ ป็ น หน๎ า ที่ ป ระจ า และโครงการพิ เ ศษ
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายโครงการ/แผนงานที่วางไว๎ และเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปทาง
การศึ กษา ชุม ชน และองค์ กรตํ า งๆ ให๎ ค วามเห็ นชอบในการจั ด กิ จกรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ให๎ ก ารสนั บ สนุ น ให๎ ค วามรํ ว มมื อ และสถานศึ ก ษา ผู๎ เ รี ย น ครู ผู๎ บ ริ ห าร ได๎ รั บ เกี ย รติ ย ศถึ ง
ระดับประเทศ
3.2 จุดพัฒนา
ควรมีการพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศที่เป็นการวิเคราะห์ให๎เห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมีการ
วิเคราะห์ในรูปแบบของการวิจัยเชิงการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นรูปธรรมสามารถ
นามาอ๎างอิ งและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได๎ดียิ่ง ขึ้น ควรมีการจัดระบบการจัดเก็บ
ข๎ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให๎ ค รบถ๎ ว น ชั ด เจน และเห็ น ความสอดคล๎ อ ง
ความเชื่อมโยงของข๎อมูลให๎ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อการรักษามาตรฐานการศึกษา และการก๎าวสูํความเป็น
เลิศตํอไป
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ควรมีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให๎มากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น
สอดคล๎องกับจุดเน๎นของสถานศึกษา และสามารถทดสอบระดับชาติ O – NET หรือการทดสอบจาก
สํวนกลางในรูปแบบตํางๆ ได๎คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับองค์กรในท๎องถิ่น และองค์กรภาครัฐ เอกชน ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องตํอ
การจัดการศึกษา ให๎ หลากหลาย ตํอเนื่อ ง สม่าเสมอ ให๎มี การพัฒ นาระดับ คุณ ภาพทุก กิจกรรม
ตามลาดับ คือ การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการศึกษา การรักษามาตรฐานกิจกรรม
การศึกษา กํอเกิดประโยชน์ตํอผู๎เรียนและชุมชนอยํางแท๎จริง และมีการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให๎
กว๎างสูํความเป็นเลิศในเรื่องการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
ควรสํงเสริมให๎ชุมชนเป็นผู๎คิด สร๎างสรรค์กิจกรรมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาให๎มากยิ่งขึ้น คือ มีโครงการจากกลุํมงานชุมชนอันกํอให๎เกิดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่
ชัดเจน
ควรมีการรักษามาตรฐานของมาตรการสํงเสริมของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง และมีการพัฒนาให๎
อยูํในระดับคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้นตํอไป
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต๎องนาไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุป นาไปสูํการเชื่อมโยง หรือสะท๎อนภาพความสาเร็จ กับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนาไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ดัง นั้น
จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดํน จุดควรพัฒนา
ของแตํละมาตรฐาน พร๎อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต๎องการความชํวยเหลือ ดังนี้ 3
3.3 แผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.3.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
1) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนดไว๎ และพัฒนา
การทดสอบระดับชาติให๎มีคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีคําเฉลี่ยสูงกวําระดับชาติ
2) การพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูลหลักฐานการปฏิบัติงาน
3.3.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1). การพัฒนาด๎านการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย โครงการ
และการดาเนินงานตามปฏิทินที่ชัดเจน
2) การพัฒนาด๎านการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
3.3.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
2) การนิเทศภายในที่เป็นระบบ
3.3.4 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีความตั้งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให๎มีกระบวนการที่เป็นระบบ เชํน ระบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ระบบการบริหารของ
สถานศึกษา (PONGPAT Model) การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎มุํงมั่นสูํมาตรฐานสากล การจัดการเรียนรู๎
แบบโครงงาน ( IS STEM) การการเรียนรู๎แบบ DLIT และการใช๎เทคโนลียีทางการศึกษาที่หลากหลาย

การจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ให๎ประสบความสาเร็จ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด และตามบริบทของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยํางสูงสุด
มีการบูรณาการและความรํวมมือทุกภาคสํวน ครบวงจร
ความต้องการความช่วยเหลือ
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีความต๎องการการสนับสนุนด๎านงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให๎มากยิ่งขึ้น
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(ส่วนที่ 4 ความโดดเด่นของสถานศึกษา)
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ส่วนที่ 4
ความโดดเด่นของสถานศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของโรงเรียนปงพั ฒนาวิทยาคม ที่พัฒนามาอยํางตํอเนื่อง คื อ
การพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งกํอให๎เกิดอัตลักษณ์ของนักเรียน “นักเรียนมีจิตอนุรักษ์
ธรรมชาติ” กํอให๎เกิดเอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” และโรงเรียน
ปงพัฒนาวิทยาคมได๎รับรางวัลเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้
1. ได๎รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดาริ และเกียรติบัตรแหํงความมุํงมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง
สรรพชี วิ ต ด๎ ว ยไวพจน์แ หํ ง จิ ต ส านึก ของเยาวชน โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุก รรมพื ช อั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทาน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2552
2. ได๎รับเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแหํงความมุํงมั่น อนุรักสรรพสิ่ง
สรรพชีวิต ด๎วยสานึกของครูและเยาวชน
พระราชทาน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2554
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อยํางตํอเนื่องโดยวิธีการ
ดังนี้
1. จัดทาหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้น และเป็นสอนตามโครงสร๎างหลักสูรสถานศึกษา
ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยํางน๎อย 1 รายวิชา
2. กาหนดนโยบายให๎ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการสูํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3. จัดห๎องแสดงผลงานและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จานวน 1 ห๎อง
4. จัดนิทรรศการเผยแพรํผลการดาเนินงานเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียน
ปงพัฒนาวิทยาคม รํวมกับหนํวยงานในชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
บริบทของโรงเรียน
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ตั้งอยูํบนภูมิประเทศที่เป็นภูเขาขนาดเล็ก มีป่าไม๎ในบริเวณโรงเรียน
ประกอบด๎วยพันธุ์ไม๎หลากหลายชนิด เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ การอนุรักษ์
ธรรมชาติ ได๎ เ ป็น อยํ างดี พั น ธุ์ไ ม๎ ที่ม องเห็ น ได๎ ชั ด คือ ต๎น ตองตึ ง และตั น สัก ทอง พืช ศึ กษา ได๎ แ กํ
ต๎นน้าเต๎า

(ภาคผนวก)

63

64

65

66

67

68

69

ประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
เรื่อง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
............................................................................
ตามที่มีการประกาศใช๎ก ฎกระทรวงตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหํง พระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแหํ ง ชาติ พ.ศ. 2542
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว๎วํา ข๎อ 3 ให๎สถานศึกษาแตํละแหํงจัดให๎มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานสถานศึกษาให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตํละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนด
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให๎มีผลผลิต
และการบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เพื่อสนองนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกัน คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และเตรียมการสาหรั บการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ซึ่ง จะทาให๎เกิดความมั่ นใจแกํ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายวําการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และคงรักษา ไว๎ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจึงจัดทาประกาศคําเป้าหมายและมาตรฐาน
สถานศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอาศัย
อานาจตามมาตรา 39 แหํงพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ดังนี้
มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประกาศเมื่อ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
วําที่ร๎อยโท
(ณัฐรัชต์ ใหญํผา)
ผู๎อานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ดีเลิศ)

1.1

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน (ดี)
1.1.1 มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 71.66 มีความสามารถในการอําน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป
(2) ผู๎เรียนร๎อยละ 60.91 มีความสามารถในการอําน การเขียน และการสื่อสารภาษาตํางประเทศ ระดับดีขึ้นไป
(3) ผู๎เรียนร๎อยละ 66.86 มีความสามารถในการคิดคานวณระดับดีขึ้นไป
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 98.70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ระดับดีขึ้นไป
(2) ผู๎เรียนร๎อยละ 98.70 มีความสามารถในการแก๎ปัญหา ระดับดีขึ้นไป
1.1.3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 60.00 มีทักษะการทางานอยํางเป็นระบบและมีความคิดสร๎างสรรค์
(2) ผู๎เรียนร๎อยละ 60.00 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
1.1.4 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 80.00 มีความสามารถในการใช๎กระบวนการเทคโนโลยี
- ในการสืบค๎นข๎อมูลหรือสืบเสาะหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ อยํางมีขั้นตอน
- ในการสร๎างงานเอกสารหรือสร๎างชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู๎อยํางมีจิตสานึกรับผิดชอบในการนาเสนอ
ข๎อมูลที่เกิดจากการเรียนรู๎ในลักษณะตํางๆ
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 71.66 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
(2) ผู๎เรียนร๎อยละ 66.86 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
(3) ผู๎เรียนร๎อยละ 73.57 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
(4) ผู๎เรียนร๎อยละ 72.83 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับ 3 ขึ้นไป
(5) ผู๎เรียนร๎อยละ 60.91 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป
(6) ผู๎เรียนร๎อยละ 67.39 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
(7) ผู๎เรียนร๎อยละ 72.89 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
(8) ผู๎เรียนร๎อยละ 80.09 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป
1.1.6 นักเรียน ร๎อยละ 95.00 มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 100.00 มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพ และมีประสบการณ์ในงานอาชีพ
ที่สนใจ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
(2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร๎อยละ 100.00 ที่สามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎อง
กับความรู๎ ความถนัด และความสนใจ
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(3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร๎อยละ 100.00 ที่สามารถประเมิน ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎อง
กับความรู๎ ความถนัด และความสนใจ
1.1.7 ผู๎เรียนร๎อยละ 80.00 มีความรู๎และทักษะเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับดีขึ้นไป
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน (ยอดเยี่ยม)
1.2.1 มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 99.00 มีคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับ ผํานขึ้นไป
(2) ผู๎เรียนร๎อยละ 99.00 มีคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับผํานขึ้นไป
1.2.2 มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 100.00 มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ระดับผํานขึ้นไป
1.2.3 ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 76.64 มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการยอมรับที่จะอยูํ รํวมกันบนความแตกตํางและ
หลากหลาย
1.2.4 มีสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม
(1) ผู๎เรียนร๎อยละ 76.94 ที่มีภาวะโภชนาการ น้าหนัก – สํวนสูง ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมอนามัย
(2) ผู๎เรียนร๎อยละ 80.94 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา
1.2.5 ผู๎เรียนร๎อยละ 100.00 มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา (ยอดเยี่ยม)
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหํงชาติ เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ และทันตํอการเปลี่ยนแปลง
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน มีประสิทธิภาพ สํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวม นาข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุํมเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง
2.4 ครูและบุคลากรร๎อยละ 100.00 ได๎รับการพัฒนาให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต๎องการของครู และ
สถานศึกษา และจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
2.7 บริหารจัดการและดาเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยํางตํอเนื่อง
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ดีเลิศ)
3.1 ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได๎จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
3.2 ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้ง ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
โดยสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
3.3 ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ และเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข
3.4 ครูผู๎สอนร๎อยละ 90.91 มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
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3.5 ครูผู๎สอนร๎อยละ 91.11 มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎หางวิชาชีพระหวํางครูและผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู๎ ครูและผู๎เกี่ยวข๎องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
3.6 ครูผู๎สอนร๎อยละ 88.89 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญอยํางทั่วถึง
สรุป
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คณะกรรมการจัดทารายงาน
คณะกรรมการอานวยการ
1. นายรุํงสุริยา ฟ้าเลิศ
2. นายธวัช สุทธวงค์
3. นายชัยวัฒน์ นันทะเสน
4. นายวันชัย กันทะวงค์

ผู๎อานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กานันตาบลงิม
ข๎าราชการบานาญ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

คณะกรรมการดาเนินงาน
1. นางรุจิรา กองจันทร์
2. นายธีรชัย เสมานุสรณ์
3.
4.
5.
6.
7.

หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ
ประธานกรรมการ
หัวหน๎ากลุํมงานอานวยการ
รองประธานกรรมการ
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
นายธงชัย มีหลาย
หัวหน๎ากลุํมงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
นายอดิศักดิ์ คาปันดี
หัวหน๎ากลุํมงานทั่วไป
กรรมการ
คณะครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
นางจรรยา บุญปิง
หัวหน๎างานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและ
เลขานุการ
นางสาวณัฏฐ์ติกานต์ สุดแดน เจ๎าหน๎าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ

