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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตร 48 ให้สถานศึกษามีการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง   ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำ
ทุกป ี
       ดังนั้นโรงเรียนพระทองคำวิทยา จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะครู เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ ทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี
การศึกษา 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
        (นายบุญส่ง  พงศ์ไพสิทธิ์) 
             ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
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คำนำ 

 
       ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย 
เมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม .พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็น แนวทางใน
การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา เป็นการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  ในสังกัด ให้
สามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ และในการดำเนินงานตามระบบการ  ประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจำเป็นต้องจัดทำงานงานประจำปี เสนอต่อหน่ว ยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเสนอต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน  
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ได้ดำเนินหลอมรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สถานศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตน  คุณภาพภายในสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลใน 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

บทนำ 
       โรงเรียนพระทองคำวิทยา  ตั ้งอยู่เลขที่ 600 หมู่ที ่ 1  ตำบลสระพระ  อำเภอพระทองคำ  จังหวัด
นครราชสีมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เปิดสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 
       ผู้บริหาร ช่ือ นายไพทูลย์  จักรแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และนาย สุริยา  ศรีทุมมา และ
นายบุญเหริม  พรมมาวัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีข้าราชการครู จำนวน 33 คน พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 3 คน  พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 คน ผู้เรียนจำนวน  465 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 
2561)  
       สภาพบริบทโรงเรียน มีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีต้นไม้หลายหลากพันธุ์ชนิด มี
ฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ระดับดีเย่ียม   สู่การประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง ระดับดีเยี่ยม โดยผู้เรียน ครู  บุคลากร ได้ร่วมมือปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน “สถานศึกษาพอเพียง”  ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  มีสัมมาคารวะ  นอบน้อม  เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” 
       โรงเรียนพระทองคำวิทยา ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพายในอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีผลการดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. ผลการประเมินตนเอง 
        ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
1. คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ดีเลิศ 

 
2. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
       สถานศึกษาส่งเสริมให้ม ีการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมี
ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์โดยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการหาความรู้ผ่านส่ือ
มัลติมีเดียอย่างสร้างสรรค์และให้มีการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนผ่านช้ินงาน ภาระงาน ผลงาน และ
โครงงาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

จ 



ที่ทันสมัยและหลากหลาย หลักฐานอ้างอิง เช่น ปถ.๐๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บันทึก
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการนิเทศและการตรวจเยี่ยมห้องเรียนของผู้บริหาร โครงการห้องเรียน
สะอาดบรรยากาศวิชาการ โครงงานผู้เรียน วิจัยในชั้นเรียน หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
ส่วนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของ
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบ มีทักษะชีวิต มีความเป็นประชาธิปไตยโดยการยอมรับคว าม
คิดเห็นของผู้อื่น มีภาวะผู้นำ ผู้ตามท่ีดี มีความภูมิใจในความเป็นไทยและรักท้องถิ่น มีสุขภาวะท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ เอกสารหลักฐานอ้างอิง เช่น รายงานการตรวจเครื่องแต่งกาย แบบวัดน้ำหนักและส่วนสูง บันทึก
กิจกรรมสาธารณะ (พื้นที่รับผิดชอบ) การเยี่ยมบ้านนักเรียน รายงานการประเมินพฤติกรรม (S.D.Q.) และ
รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมประเพณี รายงานสถิตการใช้ห้องพยาบาล รายงานสถิติการใช้ห้องอาเซียน 
มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
       จัดให้มีวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สำหรับสถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน ซึ่งมีความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและมีผลดำเนินการตามแผนกลยุทธ์สามารถดำเนินงานพัฒนา
วิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย กำหนดนโยบายและกล
ยุทธ์ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ซึ่งมี
กระบวนการได้มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรตามหลัก SWOT Analysis โดยผู้มีส่วนได้เสียท้ัง
ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ครู ผู้บริหารและบุคลากร มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ
แสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาสังเคราะห์สู่แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการ
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีการรายงานโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้วโดยให้มีการประเมินโครงการโดยใช้หลัก CIPP Model ในการประเมินและสรุปรายงานโครงการ 
ตลอดจนจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เพียงพอทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้
การปฏิบัติงานตามแผนเนินไปอย่างมีคุณภาพ มีการกำหนดให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
วิชาชีพ (PLC) สถานศึกษากำหนดให้มี การใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) เข้ามาใช้ในการทบทวนการ
ดำเนินงานในทุก ๆ งาน เอกสารอ้างอิง ได้แก่ แผนพัฒนา-การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา รายงานโครงการ รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือนของสถานศึกษา 
โครงสร้างการกบริหารงานของสถานศึกษา พรรณนางาน (Job Description) คำสั่งมอบหมายงานตาม
โครงสร้างการบริหาร คำสั่งมอบหมายงานสอนและครูที่ปรึกษา บันทึกการร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในวิชาชีพ (PLC) 
มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหน่วยการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี
สอดคล้องกัน และมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงาน
การศึกษากำหนด เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติมีสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระและกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำไปปฏิบัติการสอนจริงและมีบันทึกหลังสอน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้



ด้วยกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้ได้รับการฝึกทักษะ ในด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การวางแผน การตัดสินใจสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนา ให้มีลักษณะนิสัยด้านการแสดงออกของความมีน้ำใจ มีเมตตากรุณา เอื ้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู ้จักแบ่งปัน 
ช่วยเหลือผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ในทางท่ีเหมาะสม ให้เกียรติผู้อื่นสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการActive Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด
เป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาได้ และนำความรู้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่งเสริมการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี และผลิตนวัตกรรมเพื่อใช้เป็นส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย ส่งเสริมการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวกโดยใช้หลักจิตศึกษา ใช้กระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและตามสภาพจริง หลักฐาน 
เอกสารอ้างอิงได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ปถ.๐๕ วิจัยในช้ัน
เรียน รายงานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รายงานการจัดกิจกรรรมในหลักสูตร บันทึกการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ บันทึกกิจกรรมโฮมรูม การยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการประเมินตนเองในปีการศึกษาต่อไป  
 
3. วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ช่ือผลงาน (Best Practices) รายละเอียด 
1.  
2.  
3.  

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ช่ือผลงาน (Best Practices) รายละเอียด 
 สถานศึกษาพอเพียง 1. โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” จากกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
2. “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นตน้แบบ” จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
3. “สถานศึกษาพอเพียง” กระทรวงศึกษาธิการ 
4. “โรงเรียนแม่ข่ายในการขยายผลการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่สถานศึกษา  

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

ช่ือผลงาน (Best Practices) รายละเอียด 
1.  
2.  



3.  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 
       ตามที่โรงเรียนพระทองคำวิทยา  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณ
ภาพาตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้  การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
1. คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อ สถานศึกษา  โรงเรียนพระทองคำวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  600  หมู่  1  ถนน  ปะคำ – บ้านเหลื่อม 
ตำบล สระพระ อำเภอ พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์   30220  โทรศัพท์  044-337052  
โทรสาร  044-337099  e-mail…ptwschool@gmail.com….website…http://www.ptwschool.ac.th/… 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  18  ห้องเรียน  โดยมีเนื้อที่  42  ไร่    
80  ตารางวา 
 
  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน  

โรงเรียนพระทองคำวิทยา เดิมชื่อโรงเรียนสระพระพิทยาคม (เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553) 
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับชื่ออำเภอพระทองคำ โรงเรียนพระทองคำวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดต้ัง  
เมื่อวันท่ี  18  มิถุนายน  2518  มีผู้บริจาคท่ีดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียน  จำนวน  42   ไร่  80  ตารางวา  โดย
มีผู้บริจาคท่ีดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียน  คือ 

 1.  นายบุญเส็ง  แซ่เหล็ก    
2.  นายเกษม  เพ็ญจันทร์ 

 3.  นายบุญส่ง  พงศ์ไพสิทธิ์   
4.  นายสี  ศรีวัฒนพันธ ์

 ปัจจุบันโรงเรียนพระทองคำวิทยา  มีอาคารเรียน  7 หลังได้แก่  อาคาร 1 และอาคาร 2  เป็นอาคารสองช้ัน 
อาคาร 3 เป็นอาคารโรงฝึกงาน HAI  ช้ันเดียว  1  หลัง  อาคาร 4 เป็นอาคารส่ีช้ัน  อาคาร 5 เป็นอาคารสามช้ัน 1 หลัง  
อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง  และมีอาคารหอประชุม 1  หลังโรงอาหาร ชั่วคราว 1  หลัง  มีระบบประปา  ระบบ
ไฟฟ้า  3  เฟส  ถนนภายในโรงเรียนเป็นถนนคอนกรีตเช่ือมต่อกับถนนสายหลักบริเวณหน้าโรงเรียน 
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

ทา
งเข

า้โ
รง
เรีย

น 

ห้อ
งน

 ้า น
ร. 
ชา
ย 

 

อา
คา
รเรี

ยน
ชั่ว

คร
าว

 

     

ลา
นเ
สา
ธง

 

โร
งอ
าห
าร

 

 

อา
คา
ร  
2 

 

อา
คา
ร  
5 

 

อา
คา
ร  
1 

     

สน
าม
 กีฬ

า 

อา
คา
ร

อเน
กป

ระ
สง

ค ์
 

แผ
นผ

ังโ
รง

เรี
ยน

พร
ะท

อง
ค า
วิท

ยา
   
อ า
เภ
อพ

ระ
ทอ

งค
 า 
 จั
งห

วัด
นค

รร
าช

สีม
า 

 

หอ
พกั

 

นร
. 1

 

หอ
พกั

 

นร
. 2

 

บา้
นพ

กั 

นกั
กา
ร 

ส า
นกั

งา
น 

ฝ่า
ยบ

ริก
าร

 

สร
ะน

 ้า 2
 

ห้อ
งน

 ้า น
ร. 
ชา
ย 

 
  

สว
นป่

า 

 

อา
คา
ร  
4 

 

อา
คา
ร  
3 

  

สว
น

วร
รณ

คด
ี 

 

แป
ลง
เกษ

ตร
 

ห้อ
งน

 ้า  
นร

. ห
ญิง

 
 

สร
ะน

 ้า 1
 

บา้
นพ

กั 
นกั

กา
ร 

ไปบา้นเหลื่อม                          ถนนปะค า – บา้นเหลื่อม                                 ไปตลาดปะค า 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
1) นายไพทูลย์ จักรแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ      

วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ต้ังแต่ วันท่ี 7 
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน 
 2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน 2 คน 
  2.1 นายสุริยา ศรีทุมมา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ดำรง
ตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน 
  2.2 นายบุญเหริม พรมมาวัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาชำนาญการ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งใน
สถานศึกษานี้ตั้งแต่ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน 
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนคร้ังและ
ชั่วโมงที่เข้ารับ
การพัฒนา/ป ี

1 นางจินตนา  รวมภักดี 50 27 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ - 
2 นายทินกร  รวมภักดี 51 29 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ - 
3 นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส 43 12 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ - 
4 นางนิภาพร  อันตาละโลก 45 20 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ฯ - 
5 นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์ 37 12 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ศิลปะ - 
6 นางสาวเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน 51 25 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาต่างประเทศ 1/36 
7 นางพัชรีย์  ตะเคียนเกล้ียง 48 21 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาฯ - 
8 นางภาวินีย์  เดชครุธ 60 37 ครู/ครูเช่ียวชาญ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว พัฒนาผู้เรียน - 
9 นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ 60 36 ครู/ครูเช่ียวชาญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย - 
10 นางกาญจนา  ธรรมวิฐาน 55 28 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ฯ - 
11 นางปรางทิพย์  เวียนขุนทด 49 17 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 2/6 
12 นายสุทัศน์  ไชยปัดชา 58 32 ครู/ครูเช่ียวชาญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ - 
13 นางสาวธีรนันท์  เทดี 36 12 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 1/6 
14 นายประพันธ์  บุตรจำรวญ 46 12 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ - 
15 นายเพชรสวัสด์ิ  สร้อยดอกจิก 39 7 ครู พธ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 1/18 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนคร้ังและ
ชั่วโมงที่เข้ารับ
การพัฒนา/ป ี

16 นายไกรพล  วอนอก 33 8 ครู/ครูชำนาญการ
  

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 6/51 

17 นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง 39 12 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ - 
18 นางสาวปาณิสรา  เณรทอง 45 11 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ 5/27 
19 นางอุบลรัตน์  ทาณรงค์ 43 17 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ - 
20 นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา 35 8 ครู/ครูชำนาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร ภาษาต่างประเทศ - 
21 นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ 36 8 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ - 
22 นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง 41 12 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ 3/42 
23 นางสาวภุมรินทร์  ชมสันเทียะ 45 9 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ - 
24 นายกฤษดา  ชาญวิจิตร 32 8 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. หลักสูตรการสอน สุขศึกษาฯ 2/30 
25 นายเลิศวรรธน์  โคตจันทา 43 8 ครู/ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาฯ - 
26 นายสุเมธี  เกสร 43 12 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ 1/36 
27 นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง 42 12 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ 1/6 
28 นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน ์ 40 14 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ - 
29 นางสาวชมษร  หันชัยโชติ 49 16 ครู/ครูชำนาญการ กศ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย - 
30 นางสาวจิรฐา  จำลองตะคุ 40 10 ครู/ครูชำนาญการ คอ.บ. ศิลปะอุตสาหกรรม การงานอาชีพ - 
31 นางสาวธมนพัชร์  อุ่นจิต 36 8 ครู/ครูชำนาญการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ 9/48 
32 นายวิชัย  เทดี 24 - พนักงานจ้างเหมาบริการ 

(ครูอัตราจ้าง) 
ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย - 
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 3.2  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 
1 นายนิคม  ทาณรงค์ 43 ผู้ช่วยนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
ผู้ช่วยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

งบ  อบจ. 

2 นางวาสนา  มีสันเทียะ 38 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

วท.บ. การจัดการท่ัวไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

งบ  อบจ. 

3 นางสาวเพ็ญนภา  หุ้มขุนทด 23 พนักงานจ้างเหมา
บริการ (การเงินและ
การบัญชี) 

บธ.บ. การเงิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

งบ  สะสม รร. 

4 นายพีรพงษ์  แนบสันเทียะ 55 พนักงานขับรถยนต์ ม.3 - พนักงานขับ
รถยนต์ 

งบ  อบจ. 

5 นางส้มเช้า  อวบสันเทียะ 52 นักการภารโรง ม.6 - นักการภารโรง งบ  อบจ. 
6 นางชมศรี  สะอาด 49 คนสวน ม.3 - คนสวน งบ  อบจ. 
7 นายสุพจน์ จุนกลาง 45 คนงาน ม.6 - คนงาน งบ  อบจ. 
8 นายปรีชา ติสันเทียะ 35 นักการภารโรง ม.3 - นักการภารโรง งบ  อบจ. 
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 3.3  สรุปจำนวนบุคลากร 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อำนวยการ - - 2 - 2 

รวม - - 3 - 3 
2. ครูผู้สอน      

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู - 9 23 - 32 
- พนักงานจ้าง(สอน) - - - - - 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - 9 23 - 32 
3. บุคลากรสนับสนุน      

- พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

- 2 - - 2 

- พนักงานจ้างท่ัวไป 6 - - - 6 
- ลูกจ้างประจำ - - - - - 
- ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 6 2 - - 8 
รวมทั้งสิ้น 6 11 26 - 43 

  
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.875 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.625 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.375 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 
    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.125 
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รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    จำนวน 32 คน 
 จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก      จำนวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด      จำนวน - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์    เท่ากับ 17.68 ช่ัวโมง : สัปดาห์   
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาของบุคลากร 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากร จำแนกตามประเภทตำแหน่ง 
    

 

ต ำ่กว่ำปริญญำ, 
13.95%

ปริญญำตร,ี
25.58%

ปริญญาโท, 
66.67%

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ, 

6.98%

ครผูู้สอน,
74.42%

บุคลากร
สนับสนุน, 
20.51%

ปริญญาเอก, 
0.00% 
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3.4  จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครู คิดเป็นร้อยละ 

จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 
1/2564 2/2564 1/2564 2/2564 1/2564 2/2564 

ปฐมวัย - - - - - - 
ภาษาไทย 3 3 9.68 10.00 17.67 17.67 
คณิตศาสตร์ 4 4 12.90 13.33 15.00 15.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 7 22.58 23.33 15.29 15.43 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 5 5 16.13 16.67 18.60 18.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 9.68 10.00 17.00 18.67 
ศิลปะ 2 2 6.45 6.67 19.50 19.50 
การงานอาชีพ 2 2 6.45 6.67 18.00 19.50 
ภาษาต่างประเทศ 4 4 12.90 13.33 18.75 18.75 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 3.22 0.00 18.00 0.00 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 31 30 100.00 100.00 17.53 17.82 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี10  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 4.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ท้ังส้ิน 610 คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 3 58 56 114 38.00 

ม.2 3 54 58 112 37.33 

ม.3 3 45 59 104 34.67 

ม.4 3 42 60 102 34.00 

ม.5 3 35 72 107 35.67 

ม.6 3 24 47 71 23.67 

รวมทั้งสิ้น 18 258 352 610 33.89 

 
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จำนวน...........-.............คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = …20….:…1......  เป็นไปตามเกณฑ์ ❑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

แผนภูมิแสดงจำนวนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
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 4.2 จำนวนนักเรียนเปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

 
 

 

 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2564) 

กลุ่มสาระเรียนรู้ 
นักเรียน จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน(คน) 

รวม 
ผลการเรียน ค่าสถิติ 

ที่เรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส X SD 

ภาษาไทย 1,326 377 116 170 130 155 112 172 45 1,277 49 0 2.66 1.19 

ร้อยละ   29.52 9.08 13.31 10.18 12.14 8.77 13.47 3.52   3.70 0.00     

คณิตศาสตร ์ 1,522 245 105 155 142 149 121 210 169 1,296 226 0 2.20 1.33 

ร้อยละ   18.90 8.10 11.96 10.96 11.50 9.34 16.20 13.04   14.85 0.00     

วิทยาศาสตร์ฯ 3,251 681 302 483 422 376 219 186 278 2,947 304 0 2.56 1.23 

ร้อยละ   23.11 10.25 16.39 14.32 12.76 7.43 6.31 9.43   9.35 0.00     

สังคมศึกษาฯ 3,535 755 327 383 308 433 271 439 215 3,131 404 0 2.49 1.25 

ร้อยละ   24.11 10.44 12.23 9.837 13.83 8.655 14.02 6.87   11.43 0.00     

สุขศึกษาฯ 2,707 935 249 285 192 136 130 303 129 2,359 348 0 2.85 1.28 

ร้อยละ   39.64 10.56 12.08 8.14 5.77 5.51 12.84 5.47   12.86 0.00     

ศิลปะ 1,453 639 132 102 96 81 82 132 46 1,310 143 0 3.04 1.22 

ร้อยละ   48.78 10.08 7.79 7.33 6.18 6.26 10.08 3.51   9.84 0.00     

การงานอาชีพ 1,449 356 130 217 99 112 80 155 86 1,235 214 0 2.65 1.27 

ร้อยละ   28.83 10.53 17.57 8.016 9.07 6.48 12.55 6.96   14.77 0.00     

ภาษาต่างประเทศ 1,921 375 167 178 168 158 133 273 298 1,750 171 0 2.19 1.43 

ร้อยละ   21.43 9.543 10.17 9.6 9.029 7.6 15.6 17.03   8.90 0.00     

รวมทั้งหมด 17,164 4,363 1,528 1,973 1,557 1,600 1,148 1,870 1,266 15,305 1859 0 2.57 1.30 

ร้อยละ (%) 28.51 9.98 12.89 10.17 10.45 7.50 12.22 8.27   10.83 0.00    
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ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ( X ) ร้อยละของผลการเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉลี่ย ระดับ ระดับ 0 

ม.1 ม.2 ม.3 เฉลี่ย ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย รวม 
3 ถึง 

4 
1 ถึง 

4 
ร, มส 

ภาษาไทย 2.45 1.98 2.53 2.32 3.06 2.65 3.20 2.96 2.66 51.92 96.48 7.09 

คณิตศาสตร์ 1.35 1.88 2.64 1.92 2.44 2.31 2.76 2.48 2.20 38.97 86.96 25.95 

วิทยาศาสตร์ฯ 2.62 2.27 2.30 2.42 3.13 2.37 2.85 2.68 2.56 49.75 90.57 17.90 

สังคมศึกษาฯ 2.45 2.44 2.62 2.44 2.36 2.55 2.93 2.55 2.49 46.79 93.13 17.51 

สุขศึกษาฯ 2.51 2.86 2.86 2.74 2.57 3.08 3.40 2.99 2.85 62.27 94.53 17.62 

ศิลปะ 2.45 3.32 2.82 2.87 2.99 3.00 3.68 3.22 3.04 66.64 96.49 13.01 

การงานอาชีพ 2.83 2.79 2.88 2.83 1.95 2.39 3.03 2.42 2.65 56.92 93.04 20.70 

ภาษาต่างประเทศ 1.55 2.67 1.78 1.98 2.17 2.25 2.62 2.33 2.19 41.14 82.97 24.41 

เฉลี่ยรวม 2.34 2.52 2.57 2.47 2.59 2.56 3.03 2.69 2.57 51.38 91.73 18.21 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6)  ปีการศึกษา 2564 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1 - ม.6  ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน ร้อยละ 

กลุ่มสาระฯ/รายวิชา จำนวนที่ จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ นักเรียน 
ของ

นักเรียน 
 เข้าสอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ท่ีได้ระดับดี ท่ีได้ระดับดี 

รายวิชาพื้นฐาน          (3) ขึ้นไป (3) ขึ้นไป 

 1. ภาษาไทย 544 4 82 41 55 55 76 46 185 307 56.43 

2. คณิตศาสตร์ 451 28 78 58 56 53 42 26 110 178 39.47 
3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

747 35 101 46 90 98 124 73 180 377 50.47 

4. สังคมศึกษาฯ 392 11 55 46 56 51 46 41 86 173 44.13 

5.ประวัติศาสตร์ 443 0 64 44 67 50 35 41 142 218 49.21 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 674 0 75 33 36 55 71 86 318 475 70.47 

7. ศิลปะ 620 0 65 31 39 49 45 70 321 436 70.32 

8. การงานอาชีพ 327 14 37 36 37 25 74 26 78 178 54.43 

9. ภาษาต่างประเทศ 497 55 135 30 42 34 38 42 121 201 40.44 

รายวิชาเพิ่มเติม            

 10. ภาษาไทย 106 0 2 2 22 9 16 26 29 71 66.98 

11. คณิตศาสตร์ 154 0 11 7 13 26 42 23 32 97 62.99 
12. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

665 64 9 37 72 68 120 92 203 415 62.41 

13. สังคมศึกษาฯ 579 3 64 36 60 37 75 72 232 379 65.46 
14. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

411 26 70 17 15 22 35 31 195 261 63.50 

15. ศิลปะ 129 0 5 3 3 16 14 26 62 102 79.07 

16. การงานอาชีพ 190 26 17 16 24 13 17 9 68 94 49.47 

17. ภาษาต่างประเทศ 365 6 55 37 33 33 55 42 104 201 55.07 

รวม 7,294 272 925 520 720 694 925 772 2,466 4,163 57.07 
ร้อยละ 100.00 3.73 12.68 7.13 9.87 9.51 12.68 10.58 33.81 57.07 100.00 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1 - ม.6  ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน ร้อยละ 

กลุ่มสาระฯ/รายวิชา จำนวนที่ จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ นักเรียน 
ของ

นักเรียน 
 เข้าสอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ท่ีได้ระดับดี ท่ีได้ระดับดี 

รายวิชาพื้นฐาน          (3)ขึ้นไป (3)ขึ้นไป 

 1. ภาษาไทย 524 40 84 62 73 11 67 41 146 254 48.47 

2. คณิตศาสตร์ 524 124 113 47 42 39 50 42 67 159 30.34 
3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

900 132 65 70 129 182 107 69 146 322 35.78 

4. สังคมศึกษาฯ 570 55 104 66 99 51 68 39 88 195 34.21 

5.ประวัติศาสตร์ 987 156 159 100 147 100 104 87 134 325 32.93 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

863 92 120 55 51 89 127 82 247 456 52.84 

7. ศิลปะ 713 46 69 52 43 54 59 66 324 449 62.97 

8. การงานอาชีพ 475 23 66 15 29 33 86 71 152 309 65.05 

9. ภาษาต่างประเทศ 625 163 56 60 63 75 64 67 77 208 33.28 

รายวิชาเพิ่มเติม            

 10. ภาษาไทย 130 1 5 10 13 57 12 9 23 44 33.85 

11. คณิตศาสตร์ 167 17 8 9 38 24 21 14 36 71 42.51 
12. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

635 47 11 66 85 74 132 68 152 352 55.43 

13. สังคมศึกษาฯ 257 -6 -1 -16 7 25 69 56 123 248 96.50 
14. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

468 11 52 25 34 33 52 73 188 313 66.88 

15. ศิลปะ 202 2 5 1 15 21 19 25 114 158 78.22 

16. การงานอาชีพ 250 20 31 9 19 25 43 30 73 146 58.40 

17. ภาษาต่างประเทศ 361 85 39 16 29 42 42 26 82 150 41.55 

รวม 8,651 1,008 986 647 916 935 1,122 865 2,172 4,159 48.08 
ร้อยละ 100.00 11.65 11.40 7.48 10.59 10.81 12.97 10.00 25.11 48.08 100.00 
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6. ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
 6.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
  6.1.1 คะแนนเฉล่ียร้อยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 44.57 20.81 29.50 27.26 
ระดับจังหวัด 49.80 23.48 31.01 29.71 
ระดับสังกัด (อปท.) 46.92 21.55 29.68 28.04 
ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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  6.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่าง  
ปีการศึกษา 2563 – 2564 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 47.52 44.57 -2.95 
คณิตศาสตร์ 19.79 20.81 1.02 
วิทยาศาสตร์ 27.59 29.50 1.91 
ภาษาอังกฤษ 28.68 27.26 -1.42 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 
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 6.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
  6.2.1 คะแนนเฉล่ียร้อยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 45.10 18.47 28.07 36.90 20.34 
ระดับจังหวัด 46.21 20.53 28.57 36.96 24.32 
ระดับสังกัด (อปท.) 43.03 18.03 27.09 35.13 21.70 
ระดับประเทศ 46.40 21.28 26.65 36.87 25.56 

 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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  6.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่าง  
ปีการศึกษา 2563 – 2564 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 36.86 45.10 8.24 
คณิตศาสตร์ 20.81 18.47 -2.34 
วิทยาศาสตร์ 28.43 28.07 -0.36 
สังคมศึกษา 33.95 36.90 2.95 
ภาษาอังกฤษ 21.61 20.34 -1.27 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 



 

6.3  ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ 

ท่ี รายการ 
จำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

1. จำนวนนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้ง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

550 90.16 

2. จำนวนนักเรียนที่มีที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา 
เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

582 95.41 

3. จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
4. จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 70 13.62 
5. จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ - - 
6. จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
7. จำนวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 15 2.46 
8. สถิติการขาดเรียน 96 15.74 
9. จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน - - 
10. จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร   ปฐมวัย - - 

                                  ประถมศึกษา - - 
                                  มัธยมศึกษาตอนต้น 83 83.84 
                                  มัธยมศึกษาตอนปลาย 65 92.86 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด  
 
7. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ท่ี รายการ จำนวน 
1. อาคารเรียน 5 หลัง 
2. อาคารประกอบ 2 หลัง 
3. ห้องน้ำ/ห้องส้วม 6 หลัง 
4. สระว่ายน้ำ (บ่อน้ำ) 2 สระ 
5. สนามเด็กเล่น - สนาม 
6. สนามกีฬา 2 สนาม 
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  9.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ กึ่งเมือง มีประชากรประมาณ 42,533 คน บริเวณ
โดยรอบโรงเรียนเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ ที่นา อาชีพหลักของประชากรในชุมชน คือ ทำนา  
ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ เจ้าของกิจการและรัฐวิสาหกิจ พืชที่ปลูกเป็นอาชีพได้แก่ ปลูกข้าว  
ข้าวโพด อ้อย พริก มันสำปะหลัง มันเทศ และฝรั่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

 9.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวน ส่วนใหญ่ นับถือ
ศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 15,000 – 20,000 บาท 

 9.3  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆของชุมชน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำ
อำเภอ ชุมชนให้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆเป็นอย่างดี  มีการทำกิจกรรมในงานประเพณีต่างๆ ที่สำคัญของชุมชน
เป็นประจำ โดยไม่มีข้อจำกัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 

ข้อจำกัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน มีความร่วมมือระหว่างกันอย่างดี โดยไม่มี
ข้อจำกัด 
    
9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนพระทองคำวิทยาจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงใน
ตารางดังนี้ 
 

1. โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชั่วโมง)/หน่วยกิต 

⚫กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 120/ 3 นก. 120/ 3 นก. 120/ 3 นก. 
คณิตศาสตร์ 120/ 3 นก. 120/ 3 นก. 120/ 3 นก. 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160/ 4 นก. 160/ 4 นก. 160/ 4 นก. 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำเนินชีวิตในสังคม 
ภูมิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

160/ 4 นก. 
40/ 1 นก. 














120/ 3 นก. 

160/ 4 นก. 
40/ 1 นก. 














120/ 3 นก. 

160/ 4 นก. 
40/ 1 นก. 














120/ 3 นก. 
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สุขศึกษาและพลศึกษา 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 
ศิลปะ 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 
การงานอาชีพ 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 
ภาษาต่างประเทศ 120/ 3 นก. 120/ 3 นก. 120/ 3 นก. 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 880/ 22 นก. 880/ 22 นก. 880/ 22 นก. 

⚫รายวิชาเพิ่มเติม 200/ 5 นก. 200/ 5 นก. 200/ 5 นก. 

⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ⬧กิจกรรมแนะแนว 
   ⬧กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ-เนตรนารี 
      - ชุมนุม/ชมรมทางวิชาการ 
    ⬧กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
    ⬧กิจกรรมอื่นๆ/สร้างสรรค์ 4H 

 
















120 

 
















120 

 
















120 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ปี 1,200 1,200 1,200 

2. โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.1 โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชั่วโมง)/หน่วยกิต (ต่อปี) 

⚫กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 
คณิตศาสตร์ 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200/ 5 นก. 40/ 1 นก. 60/ 1.5 นก. 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำเนินชีวิตในสังคม 
ภูมศิาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

120/ 3 นก. 
40/ 1 นก. 














80/ 2 นก. 

120/ 3 นก. 
40/ 1 นก. 














80/ 2 นก. 

80/ 2 นก. 
- 














80/ 2 นก. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 
ศิลปะ 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 
การงานอาชีพ 20/ 0.5 นก. 20/ 0.5 นก. 20/ 0.5 นก. 
ภาษาต่างประเทศ 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 
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รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 640/ 16.5 นก. 500/ 12.5 นก. 480/ 12 นก. 

⚫รายวิชาเพิ่มเติม 500/ 12.5 นก. 680/ 17 นก. 680/ 17 นก. 

⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ⬧กิจกรรมแนะแนว 
   ⬧กิจกรรมนักเรียน 
      - ระเบียบวินัย/ ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ นศท. 
      - ชุมนุม/ชมรมทางวิชาการ 
    ⬧กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
    ⬧กิจกรรมตามจุดเน้น/สร้างสรรค์ 4H 

 
















120 

 
















120 

 
















120 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ปี 1,280 1,300 1,280 

 
 

2.2 โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนสังคม – ภาษา) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชั่วโมง)/หน่วยกิต (ต่อปี) 

⚫กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 
คณิตศาสตร์ 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140/ 3.5 นก. 140/ 3.5 นก. 20/ 0.5 นก. 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำเนินชีวิตในสังคม 
ภูมิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

120/ 3 นก. 
40/ 1 นก. 














80/ 2 นก. 

120/ 3 นก. 
40/ 1 นก. 














80/ 2 นก. 

80/ 2 นก. 
- 














80/ 2 นก. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 
ศิลปะ 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 
การงานอาชีพ 20/ 0.5 นก. 20/ 0.5 นก. 20/ 0.5 นก. 
ภาษาต่างประเทศ 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 600/ 15 นก. 600/ 15 นก. 440/ 11 นก. 

⚫รายวิชาเพิ่มเติม 560/ 14 นก. 560/ 14 นก. 720/ 18 นก. 

⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
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    ⬧กิจกรรมแนะแนว 
   ⬧กิจกรรมนักเรียน 
      - ระเบียบวินัย/ ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ นศท. 
      - ชุมนุม/ชมรมทางวิชาการ 
    ⬧กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
    ⬧กิจกรรมตามจุดเน้น/สร้างสรรค์ 4H 
















120 
















120 

120 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด/หน่วยกิต 1,280 1,280 1,280 

 
 

2.3 โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนศิลป์ – ท่ัวไป) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชั่วโมง)/หน่วยกิต (ต่อปี) 

⚫กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 
คณิตศาสตร์ 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140/ 3.5 นก. 140/ 3.5 นก. 20/ 0.5 นก. 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำเนิน 
   ชีวิตในสังคม 
ภูมิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

120/ 3 นก. 
40/ 1 นก. 














80/ 2 นก. 

120/ 3 นก. 
40/ 1 นก. 














80/ 2 นก. 

80/ 2 นก. 
- 














80/ 2 นก. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 
ศิลปะ 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 40/ 1 นก. 
การงานอาชีพ 20/ 0.5 นก. 20/ 0.5 นก. 20/ 0.5 นก. 
ภาษาต่างประเทศ 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 80/ 2 นก. 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 600/ 15 นก. 600/ 15 นก. 440/ 11 นก. 

⚫รายวิชาเพิ่มเติม 560/ 14 นก. 560/ 14 นก. 720/ 18 นก. 

⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ⬧กิจกรรมแนะแนว 
    ⬧กิจกรรมนักเรียน 
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      - ระเบียบวินัย/ ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ 
นศท. 
      - ชุมนุม 
    ⬧กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 















120 
















120 
















120 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด/หน่วยกิต 1,280 1,280 1,280 
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10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
  10.1 ห้องสมุดมีพื ้นที่ขนาด 320 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน 33,587 เล่ม มีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจำนวน 4 ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบทศนิยมของดิวอี ้เครื ่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน 5 เครื่อง มีจำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด (ใน
ปีการศึกษาท่ีรายงาน) เฉล่ีย 50 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 8.20  ของนักเรียนท้ังหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่
ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉล่ีย - คน ต่อปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

10.2 ห้องปฏิบัติการท้ังหมด 8 ห้อง จำแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จำนวน 6 ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จำนวน 2 ห้อง 

   3) ห้องอื่นๆ (ระบุ).......................        จำนวน - ห้อง 
 10.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมด จำนวน 85 เครื่อง จำแนกเป็น 
   1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จำนวน 70 เครื่อง 
   2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน 5 เครื่อง 
    โดยมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉล่ีย       
50 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 8.20 ของนักเรียนท้ังหมด 
   3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน)  จำนวน 10 เครื่อง 
  10.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

สวนพฤกษศาสตร์ 
อินเตอร์เน็ต 
ห้องอาเซียนศึกษา 
ห้องสมุด 
ห้องจริยธรรม 
ห้องเทิดทูน 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
สวนสมุนไพร 
แปลงเกษตรธรรมชาติ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โรงเพาะเห็ด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

0 
560 
0 

220 
105 
0 

120 
25 
120 
0 
0 

220 
หมายเหตุ : เป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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  10.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

กลุ่มทอผ้าบา้นหว้ยยางใต้ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า 
โบสถ์ไม้วัดเจริญพรต 
วัดวะภูแก้ว  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สวนสัตว์นครราชสีมา 
อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา 
วัดห้วยน้อย 
วัดทองหลาง 

0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

หมายเหตุ : เป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 
  10.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

นางญวน  แก้วสันเทียะ 
นางพเยาว์  บำรุงศิลป์ 
พระครูสุทธิบุญญาภรณ์ 
นายวิรัตน์  แดขุนทด 
พระอิสระ  นรนิโท 

การทอผ้าพื้นเมือง 
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
สถาปัตยกรรม(วัดโบสถ์เจริญพรต) 
การละเล่นกลองยาว 
การสอนธรรมศึกษา 

0 
0 
0 
0 
10 

หมายเหตุ : เป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

ครู (ระบุชื่อ) 
1. โรงเรียนพระทองคำวิทยา  
โดย นายไพทูลย์ จักรแก้ว 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

 
-เกียรติบัตร/รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ZERO 
WASTE SCHOOL 2564 
  

 
กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

2. นายไกรพล วอนอก 
 

-โล่  เกียรติบัตร/รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

3. นายกฤษดา ชาญวิจิตร  
 

-โล่  เกียรติบัตร/รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

4. นายสุเมธี เกษร  -โล่  เกียรติบัตร/รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

5. นางสาวธราภรณ์ ขันบำรุง 
 

-โล่  เกียรติบัตร/รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครูดีเด่น  
งานวัดผลและประเมินผล 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

6. นางสาวปาณิสรา เณรทอง -โล่  เกียรติบัตร/รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครูดีเด่น  
งานพัสดุ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

7. นางสาวชมษร หันชัยโชติ -โล่  เกียรติบัตร/รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครูดีเด่น  
งานห้องสมุด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

8. นางจินตนา รวมภักดี -โล่  เกียรติบัตร/รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครูดีเด่น  
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

9. นางสาวเยาวรัตน์ ทักสูงเนิน -โล่  เกียรติบัตร/รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครูดีเด่น  
งานแนะแนว 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

10. นายทินกร รวมภักดี 
11. นางจินตนา รวมภักดี 

เกียรติบัตร/รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี  
พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด 

จังหวัดนครราชสีมา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ  

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
1. นายกฤษกร ทองแกมแก้ว 
2. นายภาณุรุจ พูลทองคำ 
3. นางสาวเบญจพร ปิ่นสันเทียะ 

 
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน WRG Online 
Edition 2021 ประเภท ONE Minute 
Games รายการ Line Tracing รุ่น Junior  

 

4. เด็กหญิงนันท์นภัส อิสันเทียะ 
5. เด็กหญิงเพียงฤทัย เล็กสมบูรณ์วงศ์ 
6. เด็กหญิงสุคนธิชา โชติวงศ์จันทรา 
7. เด็กหญิงศิริกมล รอดพังเทียม 
8. เด็กหญิงเกตต์นิภา แสงแก้ว 

เกียรติบัตร/รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ 
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม  
5 คน ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด 

 

9. นางสาวปนัดดา พัศศรษ์ 
10. นายจักรภพ บุตรเคน 

รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 
2564 

 

 

 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ 

 
ผลการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ  ดี 
กระบวนการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนพระทองคำวิทยา ดำเนินการผ่านกระบวน       การ
จัดการเรียน  การสอนท่ีให้ความสำคัญต่อศักยภาพรายบุคคลของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มี
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นวิธีการสอนแบบ Active Learning  มีการการวัดผลประเมินผลท่ี หลากหลาย เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน  ให้ผลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น    
       การพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมโครงงาน สร้างสรรค์ความคิด พัฒนานวัตกรรม การถอดบทเรียน เพื่อ ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะการทำงานร่วมกัน เช่ือมโยงองค์ความรู้นำไปสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ได้

ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นตัวช่วยในการดำเนินงาน 
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       การพัฒนาค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และ

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมให้สมกับที่เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง

ของประเทศ 

ผลการดำเนินงาน มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

       จุดเด่น  การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรมท่ีชัดเจน ครูผู้สอนดำเนินการ

ทำงานเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ผู้เรียนทำให ้

ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน  เกิดความร่วมมือ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

       จุดที่ควรพัฒนา  ในการดำเนินงานบางอย่างอาจเกิดข้อปัญหาท่ีต้องอาศัยความเข้าใจระหว่างครูกับครู ครู

กับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน  ครูจึงควรทำหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก  ฝึกทักษะของตนเองให้

เป็นผู้ช่วยเหลือท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

       นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี การพัฒนากิจกรรมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

       การพัฒนาโครงการสร้างสรรค์ความคิด พัฒนานวัตกรรม เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบในรูปแบบของโครงงาน ภาคเรียนละ 1 โครงงาน โดยบูรณาการเนื้อหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       การพัฒนาอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สร้าง

จิตสำนึกให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีไทย  และการดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

       ข้อเสนอแนะ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นต้องอาศัยความทุ่มเทในการ

ทำงานของครูผู้สอน และความร่วมมือของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  จึงต้องพัฒนากิจกรรมท่ีจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ให้เกิดข้ึนภายในโรงเรียน ให้เป็นสังคมท่ีมีลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเสริมแรงซึ่งกันและกัน เพื่อ

ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีน่าอยู่ น่าเรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนพระทองคำวิทยา   มุ่งพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ พัฒนาครูและบุคลากร  พัฒนาบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการวางแผนอย่างรอบคอบ  การทำงาน เป็นทีม และนำผลการทำงานมา

สะท้อนเพื่อวิเคราะห์ วางแผนในการปรับปรุงการทำงานครั้งต่อไปตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ผลการดำเนินงาน  มีการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

       จุดเด่น  มีการดำเนินการตามข้ันตอนท่ีดีของการบริหารและการจัดการ  คิดสร้างสรรค์และรู้เท่าทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว  มีระบบการบริหารจัดการท่ีสามารถลดผลกระทบต่อความผิดพลาดหรือ

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นให้เกิดได้น้อยท่ีสุด  สามารถรักษาคุณภาพในการบริหารและการจัดการให้ดีขึ้นได้ 
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       จุดที่ควรพัฒนา  วิเคราะห์ปัญหาให้ครอบคลุมในขั้นตอนของการบริหารและการจัดการ เพื่อให้เกิดการ

วางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ จึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

       นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี รูปแบบการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ และสามารถปรับแก้ไขเปล่ียนแปลงให้

สอดคล้องและเท่าทันการเปล่ียนแปลงได้ 

       ข้อเสนอแนะ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการให้สูงขึ้น ควรมี

การนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ดำเนินงานสามารถทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็สำคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนพระทองคำวิทยามีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 

ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงาน  การถอดบทเรียน  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ระหว่างครูผู้สอน  นักเรียนกับนักเรียน  ทำให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  

ผลการดำเนินงาน มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพดี 

จุดเด่น  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการสอนแบบ Active Learning   
มีการร่วมวางแผนในการจัดการเรียนรู ้ จัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมแบบ Active 
Learning ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีกำรใช้สื่อที่กระตุ้นสมองและ
ความสนใจได้เสมอ มีกำรใช้แหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่มีควำมหลำกหลำย ที่เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นอกจากนี้ ควรระบุวิธีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปรับปรุงการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีแสดงให้เห็นการพัฒนาตามจุดเน้นให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบ  
Active Learning เช่น กำรจัดกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชีพ (PLC) กิจกรรมกำรนิเทศภายในแบบมีส่วน 
ร่วม กิจกรรมการระดมคมวามคิด  มีการนิเทศชั้นเรียน  สรุปข้อดี  ข้อควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้
ครูผู ้สอนสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้วิธีการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   โรงเรียนพระทองคำวิทยา  มี
แนวทางการพัฒนา  “สถานศึกษาพอเพียง”  ให้มีความยั่งยืน  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีนโยบายน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา  และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปีดำเนินการ
ตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปี ติดตามผลกา ดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปี  และ
นำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบายแผนงานโครงการกิจกรรม ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีแผนงาน โครงการกิจกรรม ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนมีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้มี แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ต่าง ๆ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู ้เรียนได้รู ้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ได้อย่างสอดคล้อง กับหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการ
จัดต้ัง ชุมนุมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมหลัก
คำสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีแผนงานโครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักในคุณค่าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา  มีติดตามผลการดำเนินโครงการ  
กิจกรรมปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาขยายผล
และเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ออกสู่ผู้ท่ีสนใจ  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติต่อไป 
 
       จุดที่ควรพัฒนา  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง  ต้องมีการ
นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง  ครูผู้สอนต้องทุ่มเทกำลังสติปัญญา  แรงกาย  แรงใจ  ความอดทน  ความมุมานะ 
เตรียมการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามความถนัด  ความ
สนใจ  มาตรฐาน  และตัวชี้วัดของหลักสูตร   เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนสู่การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
       นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี   การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านโครงงานและสังคมแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนพระทองคำวิทยา 
       ข้อเสนอแนะ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญให้สูงขึ้น  ควรส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง สร้าง

องค์ความรู้และพัฒนาความร่วมมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 

13. วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
      1. ช่ือผลงาน : (Best Practices)  สถานศึกษาพอเพียง 
      2. วัตถุประสงค์ 

2.1 สถานศึกษาสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาจัดการศึกษา 
ดำเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
          2.2 ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 นักเรียน  มีความรู้  ทักษะ  ปฏิบัติตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 ผู้ปกครอง  ชุมชน  สามารถดำเนินชีวิต  และมีการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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       3. แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ข้ันตอนของการวางแผน (Plan) 
     3.1.1  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    3.1.1.1  ฝ่ายบริหาร 

                - มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ขับเคล่ือนในและบูรณาการใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี   

    3.1.1.2 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
             - มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการ บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

    3.1.1.3 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
               - มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาท่ี สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.1.4 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ 
             - มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาท่ี สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.1.5  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
             - มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน เพื่อให้ผู้เรียน “อยู่อย่างพอเพียง 

    3.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  3.1.2.1  หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

              - มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐาน การเรียนรู้   
 3.1.2.2 การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

            - มีแผนจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้    

           3.1.2.3  ส่ือและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             - จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ส่ือการเรียนรู้เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาจัดหา/ผลิต/ใช้/
เผยแพร่ส่ือการเรียนรู้เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

  3.1.2.4  การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              - จัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    3.1.3 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                      3.1.3.1  การแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
              - มีแผนงานแนะแนวเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญา 
        เศรษฐกิจ พอเพียง 
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    3.1.3.2  กิจกรรมนักเรียน 
               - มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียน “อยู่อย่าง พอเพียง”     
    3.1.3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
               - มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    3.1.4  ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
   3.1.4.1  การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

               - มีแผนงาน/โครงการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ      
และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                       3.1.4.2 การติดตาม และขยายผล 
              - ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิต
และปฏิบัติ ภารกิจหน้าท่ีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           3.2  ขั้นตอนการดำเนินงาน (Do)  

       3.2.1 ประชุมช้ีแจงรายละเอียด ดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปีท่ีน้อมนำ       
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้าน วิชาการท่ี ส่งเสริม
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                 3.2.2 แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจและความถนัด 
                 3.2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองได้อย่างสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      3.2.4 ดำเนินจัดกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.2.5 ดำเนินการจัดต้ังชุมนุมแบ่งฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            3.2.5.1 ฐานการเล้ียงปลา 
            3.2.5.2 ฐานการเล้ียงกบ   
            3.2.5.3 ฐานการเล้ียงไก่ไข่ 
            3.2.5.4 ฐานการปลูกมะนาว 
            3.2.5.5 ฐานการปลูกกล้วย 
            3.2.5.6 ฐานการเพาะเห็ด 
            3.2.5.7 ฐานการปลูกผักสวนครัว   
            3.2.5.8 ฐานการปลูกสมุนไพร 
            3.2.5.9 ฐานธนาคารขยะ 
           3.2.5.10 ฐานการผลิตปุ๋ยหมัก 
           3.2.5.11 ฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

          3.2.5.12 ฐานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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    3.2.6 ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรม
นักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

             3.2.7 ผู้เรียนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน ด้านเศรษฐกิจหรือสังคมหรือ
ส่ิงแวดล้อมหรือวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            3.2.8 จัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ต่างๆเพื่อส่งเสริมการ ประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี 

            3.2.9 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง 
สม่ำเสมอ 
                     3.2.10 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา 

          3.2.11 ดำเนินการกิจกรรมการตลาดนัดพอเพียง“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่าง ยั่งยนื” 
        3.2.11.1 จำหน่ายสินค้า 

         3.2.11.2 ประกวดซุ้มเศรษฐกิจพอเพียง 
              3.2.11.3 ประกวดหนังส้ัน 
3.3 ข้ันตอนตรวจสอบ (Check)  

       3.3.1 ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา 
                3.3.2 ติดตามผลผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริม 
  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       3.3.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
       3.3.4 มกีารนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนำหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

       3.3.5 ติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

       3.3.6 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       3.3.7 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลัก 

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 ข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนา (Act) 
       3.4.1 นำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ขับเคล่ือนหลัก 

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
       3.4.2 นำผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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       3.4.3 นำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
                 3.4.4 มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรยีนรู้   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  3.4.5 รายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พฒันา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         3.4.6 นำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  3.4.7 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พฒันา กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
                  3.4.8 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พฒันาการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  3.4.9 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พฒันาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพฒันาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       4. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี  1  สถานศึกษา 
          ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง 
                 สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตาม 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบุคลากรรวมถึงผู้เรียน มีการแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ  
 เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กันรวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์และพื้นฟูวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 องค์ประกอบท่ี  2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง 
                 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำหลัก 
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตน  อย่างเป็นเหตุเป็นผล  พอประมาณกับศักยภาพของตน และ
สอดคล้องกับภูมิ สังคม รวมถึงมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ต่อการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ให้กับตนเอง และ
สถานศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี  3  บุคลากรของสถานศึกษา 
          ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
                 พอเพียงบุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่ง  มีความเข้าใจมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายท่ี
ถูกต้อง ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 บุคลากรจัดการทรัพยากร และดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงมีบุคลากรท่ีเป็นแบบอย่างในการวางแผนการใช้จ่าย  ใช้จ่ายทรัพย์อย่าง พอประมาณ ไม่
เกินตัว  และมีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ และเป็นแบบอย่างในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้ประโยชน์จากสาธารณะสมบัติอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
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          ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ 
                 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ มีบุคลากรท่ีเป็นแบบอย่างใน
การมีวินัยในตนเอง มีการดำเนินชีวิตท่ีไม่ทำให้ ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน และมีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แบ่งปัน / 
ช่วยเหลือผู้อื่น/บริจาค/ทำบุญตามความเช่ือทางศาสนา และมีส่วนร่วมในการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
สม่ำเสมอ 
          ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุล  และพร้อมรับ
ต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆมีบุคลากรท่ีเป็นแบบอย่างในการมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญรวมถึงรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่าตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/ฟืน้ฟู
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน 
          ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 บุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัฒน์ มีบุคลากรท่ีเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ท้ังด้าน
ภาษาการแต่งกาย และประเพณี ศาสนาและประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของท้องถิ่น/ชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการสืบ
ทอด/สานต่อ/รักษาวัฒนธรรมไทย ฯ และมรดกของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ 
          องค์ประกอบท่ี  4   ผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับช้ันปีการศึกษาผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ของแต่ละระดับช้ันปีการศึกษาเฉล่ียร้อยละ75 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง ในด้านวัตถุ/
มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างในการมีวินัยในการใช้จ่ายมีการออมทรัพย์ตามศักยภาพหรือเป็นแบบอย่างใน  การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้ประโยชน์ จากสาธารณะ
สมบัติอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
          ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงใน ด้าน
ส่ิงแวดล้อมมีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
          ตัวบ่งช้ีท่ี 4.5 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในด้าน
วัฒนธรรมมีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ท้ังด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี 
ศาสนา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น/ชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการสืบทอด/สานต่อ/รักษา วัฒนธรรม
ไทยฯ และมรดกของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ 
       5. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
           5.1 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนนโยบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาพอเพียง 
 5.2 ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  บุคลากร  ผู้ปกครอง  และชุมชน  มีความสามัคคี  และเห็นความสำคัญ ของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.3 นักเรียนมีความพร้อมในการสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองและรักการเรียนรู้ 
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 5.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง  และนำเอาความรู้  ความถนัดของตนเอง
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถเผยแพร่แก่บุคคลอื่นได้ 
 5.5 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการให้ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มท่ีและเต็มใจ 
 5.6 ผู้เรียนได้รู้จักการคิดวางแผนแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกัน  และฝึกการเป็นผู้นำกลุ่มท่ีดี 
 5.7 ผู้เรียนสามารถนำเอาองค์ความรู้ในหลากหลายรายวิชามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 5.8 การสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน  ท้ังในด้านวัสดุและงบประมาณ 
 5.9 ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านงบประมาณ การนิเทศ กำกับติดตามและให้ขวัญ
กำลังใจอย่างเต็มท่ี 
    5.10 ใช้หลักบริหารงานคุณภาพ  4M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  คือ  การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวการเรียนรู้ถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียงให้ มีมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจทั่วเห็น
ประโยชน์ และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน ชุมชน และพัฒนาสังคมโดยรวม มีการจัดทำ
หลักสูตร   เครื่องมือวัดประเมินผล จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่อย่าง พอเพียง สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ใช้ ทรัพยากรอย่างพอเพียง ปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต ชุมชนสัมพันธ์  จึงนำมาสู่  การสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
บูรณาการ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การนำ ความรู้ทางด้านวิชาการ การคำนวณ การ
คิดวิเคราะห์ การตีตวาม การนำเสนอ ทักษะชีวิต และสามารถ แสดงออกซึ่งผลงานทำให้นักเรียนได้  พัฒนา
ศักยภาพคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถในการ ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า พัฒนาผู้เรียนให้มี  ความ
สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ  

ปัจจัยแหง่
ความส าเร็จ

Man                
การบริหาร
ก าลังคน

Money 
การบริหาร

เงนิ

Materia
ls การ
บริหาร
วัสดุ

Manage
ment 

การจัดการ

ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  บุคลากร  ผู้ปกครอง  
ชุมชน  มีความสามัคค ี

มีงบประมาณเพียงพอ             
ในการดำเนินงาน                 

และการจัดกิจกรรม 

มีวัสดุอุปกรณ์  สถานที่ดำเนินงาน 
สภาพแวดล้อมส่งเสริมต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

มีนโยบาย  แผนงาน  วิธี
ดำเนินงาน  การตรวจสอบ 

และการพัฒนา 
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       ปัจจัยเกื้อหนุน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้รับการประสานความร่วมมือ จาก
องค์การบิหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ทุกภาค
ส่วน 
       6. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
          โรงเรียนพระทองคำวิทยา  มีแนวทางการพัฒนา  “สถานศึกษาพอเพียง”  ให้มีความยั่งยืน มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา และบูรณาการใน
แผนปฏิบัติงานประจำปีดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปี ติดตามผลการดำเนินการตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปี  และนำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบายแผนงานโครงการกิจกรรม 
ขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีแผนงานโครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการ ท่ี
ส่งเสริมการบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะอยู่อย่าง พอเพียงของผู้เรียนมีหน่วยการเรยีนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิต
ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมแนะ แนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง ได้
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเอง ได้อย่างสอดคล้อง กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้มีการจัดต้ัง ชุมนุม ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการประยุกต์ใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมหลักคำสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนงานโครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  และตระหนักใน คุณค่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ
หน้าท่ีส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอจัดกิจกรรมส่งเสริม
การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา  มี
ติดตามผลการดำเนินโครงการ  กิจกรรมปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำผลการ
ติดตามมาปรับปรุงพัฒนาขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีของบุคลากรตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ออกสู่ผู้ท่ีสนใจ  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติต่อไป การพัฒนา “สถานศึกษา
พอเพียง”  ให้มีความยั่งยืน  ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  การลงมือทำจริงทำด้วยใจรัก  สอดรับกับแนวคิดท่ียึด
หลักทางสายกลาง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  บนรากฐาน  ความรู้  คู่คุณธรรม  นำไปสู่
เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ที่สมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9  ทรงนำทางให้ประชาชนชาวไทยได้ยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไป 
       7. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลท่ีได้รับการเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน
อืน่  การขยายผล  และรางวัลท่ีได้รับ การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” โดยมีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือน ในสถานศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้ 
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1. โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
2. “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ” จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
3. “สถานศึกษาพอเพียง” กระทรวงศึกษาธิการ 
4. “โรงเรียนแม่ข่ายในการขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่สถานศึกษา 
       โรงเรียนพระทองคำวิทยา  เป็นต้นแบบและขยายผล  เกี ่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับ 
หน่วยงานต่างๆ  ได้แก่  อำเภอพระทองคำ  การศึกษานอกโรงเรียน  โรงเรียนใกล้เคียง  สถานีตำรวจ   
โรงพยาบาล  วัด  ชุมชน  และผู้ที่สนใจ  โดยการออกให้ความรู้  และจัดนิทรรศการนอกสถานที่  และผู้ที สนใจ
ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 
14. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน         ดี 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี 

 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดี 
         กระบวนการพัฒนา        
       การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนพระทองค าวิทยา  ด าเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียน การ
สอนท่ีให้ความส าคัญต่อศักยภาพรายบุคคลของผู้เรียน  จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นวิธีการสอนแบบ Active Learning  มีการการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  
ให้ผลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น  
       การพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมโครงงาน สร้างสรรค์ความคิด พัฒนานวัตกรรม การถอดบทเรียน เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะการท างานร่วมกัน เช่ือมโยงองค์ความรู้น าไปสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ได้
ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นตัวช่วยในการด าเนินงาน 
       การพัฒนาค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และ

การด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมให้สมกับที่เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

ของประเทศ 

       กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้มีการร้อง
เพลงเชิญธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย เคารพธงชาติ กล่าวค าปฏิญาณ สวดมนต์ แผ่เมตตา ให้นักเรียนกล่าว
ทักทายกันโดยเริ่มจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่รุ่นน้อง กล่าวทักทายรุ่นพี่ รุ่นพี่กล่าวสวัสดีรุ่นน้อง นักเรียน
กล่าวสวสัดีคุณครู เพื่อเป็นการปลุกฝังความรักชาติ การด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การมี
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มารยาทการเคารพรุ่นพี่ การให้เกียรติรุ่นน้อง  การเคารพผู้ใหญ่ การมีน ้าใจ การเคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โรงเรียนได้มีการจัดเก็บมือถือโดยจัดเตียมกล่องส าหรับใส่โทรศัพท์มือถือให้กับนักเรียนทุกห้อง หลังเลิกแถว
นักเรียนทุกคนจะต้องฝากโทรศัพท์มือถือ และนักเรียนจะได้รับโทรศัพท์มือถือที่แถวหลังเลิกเรียน ซึ่งมีผลท าให้
นักเรียนสนใจอ่านหนังสือและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ มีส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยโดยมีการวัดน ้าหนักและส่วนสูงทุกภาคเรียน มีการอบรมยาเสพติด อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัย
เรียน มีชุมนุมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงเรียน (อสร) มีการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) และการประเมนิ
พฤติกรรม (S.D.Q.) การเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียน 
 
 ผลการดำเนินงาน 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ ด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และ จิต
สังคม ตามวัย   
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
  สถานศึกษาจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่โครงการความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ นันทนาการและทักษะชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ โครงการส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะในการทำงานและ
ประกอบอาชีพ 

จุดเด่น 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของผู้เรียน ครูผู้สอนทุกคน 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดผล ประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเน้นผลงาน ช้ินงาน และ
ครอบคลุมอย่างรอบด้าน  ผู้บริหารมีการก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างเอาใจใส่ ใกล้ชิด และสม ่าเสมอผู้เรียน
เป็นผู้ท่ีว่าง่าย ง่ายต่อการอบรมส่ังสอนในวิถีแห่งคุณงามความดีท่ีได้รับการยอมรับจากสังคมส่วนใหญ่ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดผลประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนจากช้ินงาน 
ผลงาน โครงงาน ครูผู้สอนมีความต้ังใจจริงในการจัดการเรียนรู้ และยังขาดความเช่ียวชาญซึ่งต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการได้อย่างเต็มตามศักยภาพของ
ผู้เรียน ในการด าเนินงานบางอย่างอาจเกิดข้อปัญหาท่ีต้องอาศัยความเข้าใจระหว่างครูกับครู ครูกับนักเรียน 
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นักเรียนกับนักเรียน  ครูจึงควรท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก  ฝึกทักษะของตนเองให้เป็นผู้ช่วย
เหลือท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

การพัฒนากิจกรรมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปการพัฒนาโครงการสร้างสรรค์ความคิด พัฒนานวัตกรรม 
เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในรูปแบบของโครงงาน ภาคเรียนละ 1 โครงงาน โดย
บูรณาการเนื้อหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       การพัฒนาอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สร้าง
จิตส านึกให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีไทยและการด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ด้านกระบวนการด้านการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดจนทักษะความ สามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์ และประเมินค่า ให้มากยิ่งขึ้น 
 2. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน         
 ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสาธารณะ
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
         กระบวนการพัฒนา 
       โรงเรียนมีกระบวนบริหารจัดการที่เริ ่มจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ 
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ของโรงเรียน เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรตามหลักการ 
SWOT Analysis เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรค โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้น าชุมชน องค์กรในท้องถิ่น มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นด้วย
แบบสอบถาม น าข้อมูลมาวิเคราะห์สู่การประชุมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา วางระบบการบริหารงานภายในองค์กรอย่าง
เป็นระบบ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
อย่างแท้จริง เมื ่อมีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
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การศึกษาแล้ว การด าเนินการตามแผนฯ โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ในด้านวิชาการ โรงเรียนแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อด าเนินการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้น าหลักสูตร
สถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยผ่านกระบวนการพัฒนาผู้เรียนจาก
ครูผู้สอนท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมตลอดจนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    ผลการดำเนินงาน 
       จากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุ 
เป้าหมายของหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านกระบวนการประเมินของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
  สถานศึกษาจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ จัดทำโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จัดโครงสร้าง องค์กร และระบบการบริหารงานที่เหมาะสม พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการบริหารอย่างเป็นระบบและทันต่อการใช้งาน พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอน พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการด าเนินการตามแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณอย่างเคร่งครัด มีการใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) กับทุกโครงการและ
กิจกรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ครูและบุคลากรมีความพยายามในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
แต่บางครั้งยังขาดความเข้าใจท่ีชัดเจน เป็นส่ิงท่ีต้องพัฒนาต่อไป 
 นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
 สถานศึกษามีระเบียบแบบแผนท่ีดีในการบริหารจัดการ กระบวนการได้มาซึ่งแผนพฒันาการศึกษาเป็น
เป็นไปตามหลักการ ทฤษฎีและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การบริหารด าเนินไปตามแผนพัฒนา
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาอย่างเคร่งครัด  และมี การ
ใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 ข้อเสนอแนะ        
 เพื่อให้พัฒนากระบวนการบริหารเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนทุกท่าน ควรมีความสามารถในการเขียน
แผนผัง (Flow Chart) เพื่อการพัฒนางานท้ังด้านงานสอนและงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้น าวงจร
คุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) เข้ามาใช้ได้ในทุกกระบวนการย่อย ๆ ของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
         ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
         กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนผ่านช้ินงาน ภาระงาน โครงงานและเน้น
การประเมินตามสภาพจริง เพื่อให้เกิดพัฒนาในตัวผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ครูได้รับการส่งเสริมให้มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการของ Active Learning และส่งเสริมการ บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถน า
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ และใช้ส่ือมัลติมีเดียอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ความรักความสามัคคีความกตัญญู โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสติต้ังมั่นในการท าความดี เมื่อเห็นผู้อื่นท าไม่ดีก็จะใช้
หลักธรรมในการขัดเกลาตนเอง 
 ผลการดำเนินงาน 

ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการฝึกให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทีได้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านช้ินงาน ภาระงาน โครงงาน อย่างสร้างสรรค์ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  สถานศึกษาจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ การจัดทำยุทธศาสตร์
การพัฒนาและยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้รับการ
พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์การทำงานในสาขาท่ีปฏิบัติการสอน พัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ครูได้ศึกษาดูงานและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อ
ส่งเสริมให้ครูสามารถผลิต จัดซื้อ จัดหาส่ือและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จุดเด่น        

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการสอนแบบ Active Learning  

มีการร่วมวางแผนในการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศชั้นเรียน  สรุปข้อดี  ข้อควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ ท าให้

ครูผู้สอนสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้วิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   จุดที่ควรพัฒนา 
ครูควรเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน คิดสังเคราะห์ และคิดประเมินค่าให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะท่ีสำคัญแก่ผู้เรียน 
   นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี        

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้ Active Learning การวัดผลประเมินท่ี 
หลากหลายและตามสภาพจริง  
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ข้อเสนอแนะ       

 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้

สูงขึ้น  ควรส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง สร้างองค์ความรู้

และพัฒนาความร่วมมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 

15. การนำผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2564 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
สามารถประเมินค่าสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม จริยธรรมเบื้องต้น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เป็นแบบอย่าง
ให้กับผู้อื่นได้ กำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรมท่ีพัฒนำผู้เรียน 

2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

 3. พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ และยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ท้ังในด้านวิชาการและ
วิชาชีพครู ให้ครูและบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
16. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
     16.1  การบริหารจัดการศึกษา  
    โรงเรียนพระทองคำวิทยา ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย  โดยแบ่งเป็นฝ่าย  ฝ่าย
บริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  (เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA, 
SBM, SBMLD, เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ) และอธิบายการนำมาใช้ ในบริบทของสถานศึกษา 
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-  งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
-  งานสำนักงาน แผนงาน และสารสนเทศ   
   ฝ่ายบริหารวชิาการ  
-  กลุ่มงานวางแผน นิเทศและพัฒนาวชิาการ 
-  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน   
   การสอน 
-  กลุ่มงานพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน 
-  กลุ่มงานทะเบียนนักเรียน   
-  กลุ่มงานวัดผลประเมินผลการเรียน  
-  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน  
- กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- กลุ่มงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กลุ่มงานห้องสมุด การใช้แหล่งเรียนรู้ 
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กลุ่มงานแนะแนว 
- กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานสถานศึกษาพอเพียง 

 

- กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
- กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ  
- กลุ่มงานบุคลากรและสวสัดิการ 
- กลุ่มงานพัสดุ 
- กลุ่มงานการเงินและการบัญช ี
- กลุ่มงานแผนงานและนโยบาย 
- กลุ่มงานสารสนเทศ 
- กลุ่มงานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
- กลุ่มงานควบคุมภายใน 
  

 

- กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  
- งานส่งเสริมแก้ไขความประพฤติกรรมนักเรียน 
- กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม   
   ตามแนวทางวิถีพุทธ 
- กลุ่มงานส่งเสริมประชาธปิไตย และคณะกรรมการ 
  นักเรียน 
- กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
- กลุ่มงานรักษาความปลดอภัย  จราจร  ยานพาหนะ 
  นักเรียน 
- กลุ่มงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา  
- กลุ่มงานเครือข่ายผู้ปกครอง กรรมการหมู่บา้น 
- กลุ่มงานประกันชีวิตและอุบัติเหตุนักเรียน 

 

- กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายบริหารส่งเสริมและ  
 บริการ 
- กลุ่มงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม  
- กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ 
- กลุ่มงานนักการภารโรง  ลูกจ้าง  คนงาน 
  คนสวน 
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์
- กลุ่มงานโสตทัศนศึกษา 
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
- กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
- กลุ่มงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
- กลุ่มงานยานพาหนะ  
- กลุ่มงานโภชนาการ 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รอง ผอ.ฝ่ายบริหารวิชาการ รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทัว่ไป รอง ผอ. ฝ่ายบรหิารกิจการนักเรียน รอง ผอ.ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ 

หัวหน้าฝา่ยบริหารวิชาการ หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป หัวหน้าฝา่ยบริหารกิจการนักเรียน หัวหนา้ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ 
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16.2  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลกัษณ์ ของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
วิสัยทัศน์ 
        โรงเรียนพระทองคำวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  สุขภาพดี  มีนิสัยรักการอ่าน  มีความรู้ สู่วิถิ 
พอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรม  นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ 
       1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  สมรรถนะสำคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนดภายใต้ 
ระบบงานวิชาการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และกิจกรรมวิถีพุทธ 
       2. พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       3.  จัดหาทรัพยากร  จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่ือ  เทคโนโลยี  ให้มีเพียงพอ 
ตลอดจนส่งเสริม  สนับสนุนการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
       4.  บริหารจัดการศึกษา  พัฒนาท้องถิ่น  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
1.2 กลยุทธ์ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 
1.3  กลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
 

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร 2.1 กลยุทธ์พัฒนาผู้บริหาร  ครู และบคุลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
 

3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 

3.2  กลยุทธ์พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
 

4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการจัดการศึกษา และการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 

4.1  กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ 
4.2  กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
4.3  กลยุทธ์จัดการศึกษาในระบบเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างมี

คุณภาพได้มาตรฐาน 
4.4  กลยุทธ์จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
 

5. ยุทธศาสตร์ การน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศึกษา   

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
6. ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
1.2 กลยุทธ์ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 
1.3  กลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
 

7. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครูและบคุลากร 

7.1 กลยุทธ์พัฒนาผู้บริหาร  ครู และบคุลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
 

8. ยุทธศาสตร์ พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

8.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 

8.2  กลยุทธ์พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด
การศึกษา 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
 

9. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการจัด
การศึกษา และการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

9.1  กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ 
9.2  กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
9.3  กลยุทธ์จัดการศึกษาในระบบเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างมี

คุณภาพได้มาตรฐาน 
9.4  กลยุทธ์จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
 

10. ยุทธศาสตร์ การน้อมนำศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา   

10.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
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 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
       1.  ผู้เรียนมีความรู้  สมรรถนะสำคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
       2.  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม  
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       3.  สถานศึกษามีทรัพยากร  สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่ือ  เทคโนโลยีเพียงพอ  ท่ี
จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       4.  สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษา  พัฒนาท้องถิ่น  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
อัตลักษณข์องสถานศึกษา 
       “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
        “สถานศึกษาพอเพียง 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ค่าเป้าหมาย คุณภาพการศึกษา  
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 3 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 3 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 3 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 3 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 3 

ค่าเป้าหมาย คุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 4 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 4 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 4 
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ประเด็นการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของ สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ประเด็นการพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ประเด็นการพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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เกณฑ์พิจารณาคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ สูงกว่าเป้าหมาย               
 ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
 ผู้เรียนมีสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร ่
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม 
 ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน และการทำงาน
 หรืองานอาชพี 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี สูงกว่าเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด เป็นแบบอย่างได้ 
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ สูงกว่าเป้าหมาย             
 ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
 ผู้เรียนมีสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม
 ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน และการทำงาน
 หรืองานอาชพี 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี สูงกว่าเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด 

4 
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 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมาย           
 ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีสถานศึกกำหนด 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
 และแก้ปัญหาได้ 
 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวตักรรม 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
 เหมาะสม ปลอดภัย 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ตามเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด 

3 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมาย           
 ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษา
 กำหนด 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด 

2 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ต่ำกว่าเป้าหมาย                  
 ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด 

1 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ต่ำกว่าเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ต่ำกว่าเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
 เปลี่ยนแปลง 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีช่ัดเจนมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตาม
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูล
 มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและเป็นแบบอย่างได้ 
 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
 กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ตรงตามความต้องการของครู และ
 สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
 ปลอดภัย 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
 กับสภาพของสถานศึกษา 

5 

 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีช่ัดเจนมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตาม
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
 กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ตรงตามความต้องการของครูและ
 สถานศึกษา 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
 ปลอดภัย 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม        
 กับสภาพของสถานศึกษา 

4 

 เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

3 
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 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีช่ัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 ของสถานศึกษา 
 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่ม 
 เป้าหมาย 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา ระดับ

คุณภาพ 
 เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจนเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีส่่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                   
 ของสถานศึกษา 
 

2 

 เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา            
 ของสถานศึกษา 

1 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ประเด็นพิจารณา ระดับ

คุณภาพ 
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
 สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจดักิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
 ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
 ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมา
 พัฒนาผู้เรียน 
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีระหว่างครูและผู้เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
 เรียนรู้ ครู และผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้นกลับเพื่อพัฒนาและ
 ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5 

 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
 สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไป
 ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4 
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 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
 ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ           
 นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
 หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 

 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด                      
 ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

2 

 จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไมเ่ป็นระบบ 

1 

การประเมินผล 
  ระดับคุณภาพ 5  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 
  ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง  ดีมาก 
  ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  ดี 
  ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  พอใช้ 
  ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  ปรับปรุง 
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ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 
  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดี 
         กระบวนการพัฒนา        
       การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนพระทองค าวิทยา  ด าเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีให้ความส าคัญต่อศักยภาพรายบุคคลของผู้เรียน  จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นวิธีการสอนแบบ Active Learning  มีการการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน  ให้ผลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น  
       การพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมโครงงาน สร้างสรรค์ความคิด พัฒนานวัตกรรม การถอดบทเรียน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะการท างานร่วมกัน เชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นตัวช่วยในการด าเนินงาน 
       การพัฒนาค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และ
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมให้สมกับที่เป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็งของประเทศ 
       กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้มีการร้อง
เพลงเชิญธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย เคารพธงชาติ กล่าวค าปฏิญาณ สวดมนต์ แผ่เมตตา ให้นักเรียนกล่าว
ทักทายกันโดยเริ่มจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่รุ่นน้อง กล่าวทักทายรุ่นพี่ รุ่นพี่กล่าวสวัสดีรุ่นน้อง นักเรยีน
กล่าวสวัสดีคุณครู เพื่อเป็นการปลุกฝังความรักชาติ การด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การมี
มารยาทการเคารพรุ่นพี่ การให้เกียรติรุ่นน้อง  การเคารพผู้ใหญ่ การมีน ้าใจ การเคารพความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล โรงเรียนได้มีการจัดเก็บมือถือโดยจัดเตียมกล่องส าหรับใส่โทรศัพท์มือถือให้กับนักเรียนทุกห้อง หลังเลิก
แถวนักเรียนทุกคนจะต้องฝากโทรศัพท์มือถือ และนักเรียนจะได้รับโทรศัพท์มือถือท่ีแถวหลังเลิกเรียน ซึ่งมีผล
ท าให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ มี ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยโดยมีการวัดน ้าหนักและส่วนสูงทุกภาคเรียน มีการอบรมยาเสพติด อบรมการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ในวัยเรียน มีชุมนุมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงเรียน (อสร) มีการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) 
และการประเมินพฤติกรรม (S.D.Q.) การเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และ จิตสังคม ตามวัย   
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 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
  สถานศึกษาจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่โครงการความเป็น
เลิศทางวิชาการ นันทนาการและทักษะชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ โครงการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทำงานและประกอบอาชีพ 
 จุดเด่น 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของผู้เรียน ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดผล ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นผลงาน ชิ้นงาน และ
ครอบคลุมอย่างรอบด้าน  ผู้บริหารมีการก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างเอาใจใส่ ใกล้ชิด และสม ่าเสมอ
ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีว่าง่าย ง่ายต่อการอบรมส่ังสอนในวิถีแห่งคุณงามความดีท่ีได้รับการยอมรับจากสังคมส่วนใหญ่ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดผลประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนจาก
ช้ินงาน ผลงาน โครงงาน ครูผู้สอนมีความต้ังใจจริงในการจัดการเรียนรู้ และยังขาดความเช่ียวชาญซึ่งต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
ของผู้เรียน ในการด าเนินงานบางอย่างอาจเกิดข้อปัญหาท่ีต้องอาศัยความเข้าใจระหว่างครูกับครู ครูกับ
นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน  ครูจึงควรท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก  ฝึกทักษะของตนเองให้
เป็นผู้ช่วยเหลือท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
การพัฒนากิจกรรมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ

ของผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปการพัฒนาโครงการสร้างสรรค์ความคิด พัฒนานวัตกรรม 
เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในรูปแบบของโครงงาน ภาคเรียนละ 1 โครงงาน 
โดยบูรณาการเนื้อหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       การพัฒนาอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
สร้างจิตส านึกให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีไทย  และการด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ด้านกระบวนการด้านการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดจนทักษะความ สามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์ และประเมินค่า ให้มากยิ่งขึ้น 
 2. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน         
 ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด ให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
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และภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สาธารณะตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
         กระบวนการพัฒนา 
       โรงเรียนมีกระบวนบริหารจัดการที่เริ่มจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ 
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ของโรงเรียน เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร
ตามหลักการ SWOT Analysis เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง และสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรค 
โดยใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้น าชุมชน องค์กรในท้องถิ่น มีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม น าข้อมูลมาวิเคราะห์สู่การประชุมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา วางระบบการบริหารงาน
ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อให้เป็นหลักสูตรท่ีสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน อย่างแท้จริง เมื่อมีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาแล้ว การด าเนินการตามแผนฯ โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ใน
ด้านวิชาการ โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อด าเนินการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อให้น าหลักสูตรสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนจากครูผู้สอนที่มีความเป็นมืออาชีพ ผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมตลอดจนเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    ผลการดำเนินงาน 
       จากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผ่านกระบวนการประเมินของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
  สถานศึกษาจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ จัดทำโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จัดโครงสร้าง องค์กร และระบบการบริหารงานท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการบริหารอย่างเป็นระบบและทันต่อการใช้งาน พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ ทันสมัย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอน พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จุดเด่น 
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการด าเนินการตามแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณอย่างเคร่งครัด มีการใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) กับทุกโครงการ
และกิจกรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ครูและบุคลากรมีความพยายามในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
เคร่งครัดแต่บางครั้งยังขาดความเข้าใจท่ีชัดเจน เป็นส่ิงท่ีต้องพัฒนาต่อไป 
 นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
 สถานศึกษามีระเบียบแบบแผนท่ีดีในการบริหารจัดการ กระบวนการได้มาซึ่งแผนพฒันาการศึกษาเป็น
เป็นไปตามหลักการ ทฤษฎีและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การบริหารด าเนินไปตามแผนพัฒนา
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาอย่างเคร่งครัด  และมี 
การใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 ข้อเสนอแนะ        
 เพื่อให้พัฒนากระบวนการบริหารเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนทุกท่าน ควรมีความสามารถในการ
เขียนแผนผัง (Flow Chart) เพื่อการพัฒนางานท้ังด้านงานสอนและงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้
น าวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) เข้ามาใช้ได้ในทุกกระบวนการย่อย ๆ ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
         ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
         กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรง
กับความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนผ่านช้ินงาน ภาระงาน โครงงานและ
เน้นการประเมินตามสภาพจริง เพื่อให้เกิดพัฒนาในตัวผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ครูได้รับการส่งเสริมให้มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการของ Active Learning และส่งเสริมการ บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถ
น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ และใช้ส่ือมัลติมีเดียอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมความรักความสามัคคีความกตัญญู โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสติต้ังมั่นในการท าความดี เมื่อเห็นผู้อื่นท าไม่ดีก็
จะใช้หลักธรรมในการขัดเกลาตนเอง 
 ผลการดำเนินงาน 

ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการฝึกให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทีได้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านช้ินงาน ภาระงาน โครงงาน อย่างสร้างสรรค์ 
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 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  สถานศึกษาจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรม ที ่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ การจัดทำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์การทำงานในสาขาท่ีปฏิบัติการสอน พัฒนาครูให้
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ครูได้ศึกษาดูงานและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถผลิต จัดซื้อ จัดหาสื่อและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จุดเด่น        

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการสอนแบบ Active 
Learning  มีการร่วมวางแผนในการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศช้ันเรียน  สรุปข้อดี  ข้อควรพัฒนาในการจัดการ
เรียนรู้ ท าให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้วิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   จุดที่ควรพัฒนา 

ครูควรเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน คิดสังเคราะห์ และคิดประเมินค่าให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะท่ีสำคัญแก่ผู้เรียน 
   นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี        

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้ Active Learning การวัดผลประเมินท่ี 
หลากหลายและตามสภาพจริง  

ข้อเสนอแนะ       
 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้

สูงขึ้น  ควรส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง สร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาความร่วมมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น (เขียนในภาพรวมของสถานศึกษา
ในทุกมาตรฐาน) 
   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

    ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เร ียน ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สามารถประเมินค่าสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม จริยธรรมเบื้องต้น รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้มีคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้  

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ พัฒนาหลักสูตร
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สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคม
โลก เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ และยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพครู ให้ครูและบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดกิจกรรมการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ช่วย
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

 ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

   1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน         
    ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ี
สูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด   
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสาธารณะ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด   
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

         สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม
กับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
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เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มกีารบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 ความต้องการและการช่วยเหลือ (เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน) 
   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

     1. ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีเรียนดี แต่มีฐานะยากจน 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    1. เพิ่มอัตราครูตามสาขาวิชาท่ีขาดแคลน เช่น วิชาเอกภาษาไทย เอกดนตรี  
    2. บรรจุครูในวิชาเอกท่ีขาดแคลน เช่น วิชาเอกภาษาไทย เอกดนตรี หรือ จัดหางบประมาณ
เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการสอน เพื่อทดแทนอัตรากำลังครูท่ีขาดแคลน 

    3. จัดหาบุคลากรสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เพื่อลดภาระงานพิเศษ
ของครู  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

    1. จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย เช่น ด้านเทคนิคการวิจัยใน
ช้ันเรียน การใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ความรู้ความสามารถทางวิชาการตรงตามวิชาเอก 
ด้านวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 

    2. ลดภาระครู ให้ครูอยู่ในห้องเรียนมากขึ้น คืนครูกลับสู่ห้องเรียน  
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วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1. ช่ือผลงาน (Best Practices)  
   - 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 2. “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ” จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 3. “สถานศึกษาพอเพียง” กระทรวงศึกษาธิการ 
          4. “โรงเรียนแม่ข่ายในการขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่สถานศึกษา” เช่น 
               ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำคว่ามรู้สู่ชุมชน เป็นสถานศึกษาท่ีให้คำแนะนำในการน้อมนำหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  1. ช่ือผลงาน (Best Practices)  
   - 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น  
 จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
สรุปว่าได้ระดับ     ดีเลิศ  ท้ังนี้เพราะ 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน   อยู่ในระดับ ดี   
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
       ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
 โดยสถานศึกษาได้กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวถิีพุทธ 

   1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 1.3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชา    
          ทหาร) 
 1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน 
 1.5 โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 1.6. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 1.7 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
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 1.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1.10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1.11 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 1.13 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 
 1.14 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 1.15 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1.16 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบระดับชาติ นักเรียนช้ัน ม.3  
  และ ม.6 
 1.17 โครงการส่งเสริมการเรียนด้านหุ่นยนต์ 
 1.18 โครงการค่ายสังคมศึกษา 
 1.19 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
 1.20 โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู ้
 1.21 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ 
 1.22 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 1.23 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.24 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 1.25 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
   2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน 

   2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

  3. ยุทธศาสตร์พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
   3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 

   3.2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน 

   3.3. โครงการพัฒนาอาคารสถานทีให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   3.4 โครงการการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
   3.5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
   3.6 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
   3.7 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด 
   3.8 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)  
   3.9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
   3.10 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
   3.11 โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ หอประชุมโดม 
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   3.12 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า 
   3.13 โครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลโรงเรียนพระทองคำวิทยา 
   3.14 โครงการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
   3.15 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 
   3.16 โครงการทาสีอาคาร 4 (แบบ 318ล) 
   3.17 โครงการพัฒนาพฒันาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
   3.18 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน 
   3.19 โครงการติดต้ังระบบกรองน้ำด่ืม ระบบ REVERS OSMOSIS 
   3.20 โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียน 
  4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษา และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

   4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษา 

   4.2 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารท่ัวไป 

   4.3 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ 

   4.4 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

   4. 5 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ 

   4.6 โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานห้องสมุด 

   4.7 โครงการโครงการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพระทองคำวิทยา 

   4.8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันภัย อุบัติเหตุ และบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน 

   4.9 โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง ดีเซล 

   4.10 โครงการส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 

   4.11 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล ม.ต้น 

               4.12 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล ม.ปลาย 

   4.13 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ม.ต้น 

   4.14 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 
   4.15 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านอาหารไทย ม.ต้น 
   4.16 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านอาหารไทย ม.ปลาย 
   4.17 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ ม.ต้น 
   4.18 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 
   4.19 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านกีตาร์ ม.ต้น 
   4.20 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านกีตาร์ ม.ปลาย 
   4.21 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล    ม.ต้น 
   4.22 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล ม.ปลาย 
   4.23 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการแปรรูปผลผลิต 
  5. ยุทธศาสตร์การน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
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   5.1โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    5.2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ส่วนที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ชื่อผลงาน (Best Practices)  
คำสำคัญ  บริหารจัดการ  บูรณาการ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปีการศึกษา 2564 
1. บทนำ 
กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต  
       ด้วยโรงเรียนพระทองคำวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้น้อมนำเอาลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  ท่ีได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ท่ีเป็นหลักการปฏิบัติของประชาชนให้ดำรงชีวิตอยู่บน
ทางสายกลางบนพื้นฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  โดยอาศัยความรู้ คู่
คุณธรรม นำสู่สังคมท่ีสงบสุขเพื่อสนองพระราชดำริดังกล่าว จึงได้นำหลักการมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย
สอดแทรกบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ปลูกผักปลอดสารพิษ จัดต้ังธนาคารขยะ ธนาคารโรงเรียน และสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งจะทำให้เกิด
ประโยชน์กับตัวนักเรียน บุคลากร และชุมชน ในการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
และในอนาคตได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “มุง่พัฒนาคนให้เป็นคนดี สุขภาพดี มีนิสัยรัก
การอ่าน มีความรู้ สู่วิถีพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรม นำเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
สภาพทั่วไป 
โรงเรียนพระทองคำวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ด้วยดีจาก
ชุมชน ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือโรงเรียนตลอดมา เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ตลอดจนให้ชุมชนใช้สถานท่ีในการจัดงานต่าง ๆ นักเรียนท่ีเข้ามาศึกษามีความหลากหลายและ แตกต่างตามบริบท
ของครอบครัวและท่ีอยู่อาศัย วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการประกอบอาชีพของ ผู้ปกครอง 
ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “สถานศึกษาพอเพียง” มีการเสริมความรู้ในด้านต่างๆให้แก่นักเรียน ได้นำไปใช้ 
ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน โรงเรียนจึงได้วางแผนดำเนินการจัดฐานองค์ความรู้ ท้ังหมด 12 ฐาน 
ดังนี ้
 ฐานท่ี 1 ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ 
 ฐานท่ี 2 ฐานการเรียนรู้สวนมะนาว 
 ฐานท่ี 3 ฐานการเรียนรู้เห็ดนางฟ้า 

  ฐานท่ี 4  ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมัก 
  ฐานท่ี 5  ฐานการเรียนรู้กล้วยน้ำว้า 
  ฐานท่ี 6  ฐานการเรียนรู้ผักสวนครัว 
  ฐานท่ี 7 ฐานการเรียนรู้การเล้ียงปลาดุก 
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  ฐานท่ี 8 ฐานการเรียนรู้ห้องออมทรัพย์โรงเรียน 
  ฐานท่ี 9 ฐานการเรียนรู้งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 
  ฐานท่ี 10 ฐานการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ 
  ฐานท่ี 11 ฐานการเรียนรู้การเล้ียงไก่พันธุ์ไข่ 
  ฐานท่ี 12 ฐานการเรียนรู้การเล้ียงกบ 
โดยมีคณะครู เป็นคณะกรรมการการจัดทำเอกสารหลักสูตรและองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  

เพื่อให้นักเรียน มีทักษะพื้นฐานงานอาชีพ มีส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนและมีความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบแบบ แผน PDCA ในคาบท่ีมีการจัดการเรียนการสอน พร้อม
กับการลงมือปฏิบัติจริง และการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อนำ
ข้อมูลสารสนเทศ ย้อนกลับมาปรับปรุงในการดำเนินงานพัฒนาโครงการและระบบของการดำเนินกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการฝึกทักษะปฏิบัติจริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงนั้น 
จะทำให้นักเรียนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อมได้ดี รวมไปถึงมีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งจะ
นำไปสู่การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความอดทน  ความเพียร และความพยายามที่ดีได้
ควบคู่กับความรู้ นักเรียนๆจะสามารถปรับตัวได้ดีพร้อมทั้งความมีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจท่ี  ดีด้วย สิ่งเหล่านี้จะ
หล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในอนาคตต่อไป 
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 
       เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานงานอาชีพ มีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม
ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึง
ประสงค์แก่ผู้เรียน 
เป้าหมาย  -ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

ผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระทองคำวิทยา รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่และเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 
2. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 
       การดำเนินงานกิจกรรม “สถานศึกษาพอเพียง” มีการ ดำเนินงาน วางแผนดำเนินการจัดฐานองค์ความรู้ 
เพื่อส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการคิด การทำงาน แก่นักเรียน เพื่อสร้างสรรค์งานให้เป็นไปตามระบบ
แบบแผน PDCA ในคาบท่ีมีการจัดการเรียนการสอน การเข้าเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ ตามเวลาท่ีกำหนด พร้อม
กับการปฏิบัติจริงและการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการ ดังกล่าว มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและ ต่อเนื่อง ดังนี้  
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ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา  
       1) เสนอขออนุมัติดำเนินงาน 
       2) ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจงและกำหนดแนวการทางดำเนินงาน  
       3) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน  
       4) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
ขั้นที่ 2 วางแผนการดำเนินการ  
       1) ดำเนินงานตามแนวทางและกรอบเวลาท่ีกำหนด  
       2) จัดเก็บข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ  
       1) สำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรคและประเมินผลการดำเนินงาน  
       2) รวบรวมปัญหา สรุปผลการประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน  
ขั้นที่ 4 ประเมินผล  
       1) ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน  
       2) เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
       3) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  
ขั้นที่ 5 สะท้อนกลับผลลัพธ์  
       1) พัฒนากิจกรรม/โครงการ  
       2) การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
3.  ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ  
ระบุผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวชี้วัดท่ีกำหนดท้ังเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
เมื่อดำเนินการตามข้ันตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร 
................................................................................................................................................................. 
4.  ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
       ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  คือ  การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวการเรียนรู้ถงึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้มีมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจท่ัวไปเห็น
ประโยชน์ และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน ชุมชน และพัฒนาสังคมโดยรวม มีการจัดทำ
หลักสูตร  เครื่องมือวัดประเมินผล จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง ปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต ชุมชนสัมพันธ์  จึงนำมาสู่ การสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
บูรณาการ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การนำ ความรู้ทางด้านวิชาการ การคำนวณ การ
คิดวิเคราะห์ การตีตวาม การนำเสนอ ทักษะชีวิต และสามารถ แสดงออกซึ่งผลงานทำให้นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถในการ ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า พัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ  
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       ปัจจัยเกื้อหนุน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้รับการประสานความร่วมมือ จาก
องค์การบิหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคีเครือข่ายผู้ปกครองทุกภาค
ส่วน 
5.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
       โรงเรียนพระทองคำวิทยา  มีแนวทางการพัฒนา  “สถานศึกษาพอเพียง”  ให้มีความยั่งยืน  มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา  และบูรณาการใน
แผนปฏิบัติงานประจำปีดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปี ติดตามผลการดำเนินการตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปี  และนำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบายแผนงานโครงการกจิกรรม
ขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีแผนงานโครงการกิจกรรม ด้านวิชาการ ท่ี
ส่งเสริมการบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประสานสัมพันธ์กบัชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนมีหน่วยการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิต
ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง ได้
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเอง ได้อย่างสอดคล้อง กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้มีการจัดต้ัง ชุมนุมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการประยุกต์ใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมหลักคำสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนงานโครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  และตระหนักในคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี
ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา  มีติดตาม
ผลการดำเนินโครงการ  กิจกรรมปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำผลการติดตามมา
ปรับปรุงพัฒนาขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีของบุคลากรตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ออกสู่ผู้ท่ีสนใจ  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติต่อไป 
       การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง”  ให้มีความยั่งยืน  ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  การลงมือทำจริง  ทำ
ด้วยใจรัก  สอดรับกับแนวคิดท่ียึดหลักทางสายกลาง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  บนรากฐาน  
ความรู้  คู่คุณธรรม  นำไปสู่เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ที่สมดุลพร้อมรับต่อ การเปลี่ยนแปลง  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9  ทรงนำทางให้ประชาชนชาวไทยได้ยึดเป็นหลักในการ
ดำเนินชีวิตต่อไป 
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6.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
       การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” โดยมีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนใน
สถานศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้ 
 1.  “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 2.  “โรงเรียนพอเพียงท้อถิ่นต้นแบบ”  จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 3.  “สถานศึกษาพอเพียง” กระทรวงศึกษาธิการ 
 4.  “โรงเรียนแม่ข่ายในการขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่สถานศึกษา” เช่น 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำคว่ามรู้สู่ชุมชน เป็นสถานศึกษาท่ีให้คำแนะนำในการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
       โรงเรียนพระทองคำวิทยา เป็นต้นแบบและขยายผล  เกี ่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ  ได้แก่  อำเภอพระทองคำ  การศึกษานอกโรงเรียน  โรงเรียนใกล้เคียง  สถานีตำรวจ  โรงพยาบาล  
วัด  ชุมชน  และผู้ท่ีสนใจ  โดยการออกให้ความรู้  และจัดนิทรรศการนอกสถานท่ี  และผู้ท่ีสนใจฐานกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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     ภาคผนวก 

• ประกาศ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

• ประกาศ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

• ประกาศ หลักสูตรสถานศึกษา 

• ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

• คำส่ัง แต่งต้ังคณะทำงาน  

• คำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

• แบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

• ตาราง วิเคราะห์ค่าเป้าหมาย 3 ปีย้อนหลัง 

• ตาราง วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ปีย้อนหลัง 

• ตาราง วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ปีย้อนหลัง 

• Model การบริหารงานสถานศึกษา 

• ภาพถ่าย การประเมินและร่องรอย แหล่งข้อมูลท้ัง 3 มาตรฐาน 

• ภาพถ่าย วิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
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ประกาศโรงเรียน พระทองคำวิทยา 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับหนึ่งหรือทุกระดับความพร้อมความเหมาะสมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้ของสถานศึกษา แต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกำหนดมารตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาฬการศึกษา และ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาช้ัน
พื้นฐานและมาตรฐานปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระตับการศึกษาช้ันพื้นฐาน และ
แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ
วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้สถานศึกษาสังกัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที ่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 และพระ
ราชญัติการศึกษา พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41 จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย การพัฒน าคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

ประกาศวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 
 

 
     

(  นายไพทูลย์  จักรแก้ว) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนพระทองคำวิทยา 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. (2561-2565) 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2564 
 
  ด้วยโรงเรียนพระทองคำวิทยา ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2651-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2 )พ.ศ. 2559 โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานโรงเรียนพระทองคำวิทยา ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน โรงเรียนพระทองคำวิทยา ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2563  
  โรงเรียนพระทองคำวิทยา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ 2564 ตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระทองคำวิทยาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนพระทองคำวิทยา ต่อไป  
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
       
                                       ลงช่ือ     
                

(นายไพทูลย์  จักรแก้ว) 
             ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนพระทองคำวิทยา 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนพระทองคำวิทยา 

เร่ือง  ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา พุทธศักราช 2564 
(ฉบับปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด พุทธศักราช 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

………………………………………. 
เพื ่อให้การจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนพระทองคำวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ สนองนโยบายคุณธรรมนำความรู้ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
   โรงเรียนพระทองคำวิทยา ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา พุทธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรุงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
    ทั้งนี ้ หลักสูตรสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราว
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. จึงประกาศให้ใช้
หลักสูตรสถานศึกษาต้ังแต่วันท่ี 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 2562 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
              (นายบุญส่ง พงศ์ไพสิทธิ์)            (นายไพทูลย์  จักรแก้ว) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
             โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนพระทองคำวิทยา 
เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
********************** 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก อีกทั้งกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษา
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศกึษา 
พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการ
ตามแผนท่ีกำหนดไว้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนโรงเรียน
พระทองคำวิทยา จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 256๓ ไว้ ดังต่อไปนี้ 
  

     มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

  ทั้งนี้  มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๒  พฤษภาคม 256๔ โดยมีมติเห็นชอบให้
สถานศึกษาใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน  ระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน             
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๒   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

   
 

       (นายไพทูลย์  จักรแก้ว) 
      ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนพระทองคำวิทยา 
เร่ือง กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
--------------------------------------------------- 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
      ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6. มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  7. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  8. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  9 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  10. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  11. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  12. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  13. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  14. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  15. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  16. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ  
   เรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
  17. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  18. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  19. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  20. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  21. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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กำหนดค่าเป้าหมาย 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ดี 

    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 

    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

  2.3 ดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
        คุณภาพ 

ดีเลิศ 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  

  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
        ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

          ดีเลิศ 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 

 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย  
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้ สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้  
 

ระดับคุณภาพ 
•ระดับกำลังพัฒนา ร้อยละ < 50 
•ระดับปานกลาง ร้อยละ 50 - 59 
•ระดับดี ร้อยละ 60 - 69 
•ระดับดีเลิศ ร้อยละ 70 - 79 
•ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 - 100 

 
3. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  
 หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
4. การต้ังค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น สถานศึกษาควรกำหนดเพื่อใช้ตรวจสอบว่าการ ดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือสูงกว่า คงท่ี หรือต่ำกว่า (ลักษณะ
ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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คำสั่งโรงเรียนพระทองคำวิทยา 

       ท่ี      /2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 

************************************ 

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุว่า “.ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด” 
และกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐาน
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานระกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็น 
 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 และประกาศกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 
1808/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนพระทองคำวิทยา ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

1.1 นายไพทูลย์    จักรแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
1.2 นายสุริยา      ศรีทุมมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.3 นายบุญเหริม  ทุมมาวัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ  
1.4 นายสุทัศน์      ไชยปัดชา หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ 
1.5 นางจินตนา รวมภักดี หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
1.6 นางภาวินีย์  เดชครุธ  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
1.7 นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและบริการ กรรมการ  
1.8 นางสาวสาวิตรี ปิ่นทุมา ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  1. ประชุม วางแผน จัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพระทองคำ
วิทยา 3 มาตรฐาน 21 ประเด็น 

2. นำเสนอคณะครู บุคลากรได้พิจารณาข้อตกลงร่วมกันด้านมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาของ
โรงเรียนพระทองคำวิทยา 3 มาตรฐาน 21 ประเด็น 
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3. ให้คำแนะนำ  ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระหว่างการจัดทำงานประเมินคุณภาพภายใน         
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 

4. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ และโรงเรียนประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 2. คณะกรรมการติดตามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
 2.1.1 นางสาวชมษร    หันชัยโชติ คร ู   หัวหน้า 

2.1.2 นางสาวเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน คร ู   ผู้ช่วย 
2.1.3 นางสาวธราภรณ์   ขันบำรุง  คร ู   ผู้ช่วย 

   2.1.4 นางสาวธีรนันท์     เทดี  คร ู   ผู้ช่วย 
   2.1.5 นายไกรพล          วอนอก  คร ู   ผู้ช่วย 

2.1.6 นางอุบลรัตน์       ทาณรงค์  คร ู   ผู้ช่วย 
2.1.7 นางกาญจนา       ธรรมวิฐาน คร ู   ผู้ช่วย 
2.1.8 นางสาวเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน คร ู   ผู้ช่วย 

  2.2  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 
   2.2.1 นางสาวสาวิตรี   ปิ่นทุมา   ครู   หัวหน้า 
   2.2.2 นางนิภาพร      อันตาละโลก คร ู   ผู้ช่วย 
   2.2.3 นางกาญจนา    ธรรมวิฐาน  คร ู   ผู้ช่วย 
   2.2.4 นางสาวปาณิสรา  เณรทอง  คร ู   ผู้ช่วย 
   2.2.5 นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน ์  คร ู   ผู้ช่วย 
   2.2.6 นายสุเมธี  เกสร   คร ู   ผู้ช่วย 
   2.2.7 นายประพันธ์  บุตรจำรวญ  คร ู   ผู้ช่วย 
   2.2.8 นางปรางทิพย์  เวียนขุนทด  คร ู   ผู้ช่วย 
  2.3  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 
   2.3.1  นางสาวชมษร   หันชัยโชติ  คร ู   หัวหน้า 
   2.3.2  นายทินกร  รวมภักด ี  คร ู   ผู้ช่วย 
   2.3.3  นายกฤษดา   ชาญวิจิตร  คร ู   ผู้ช่วย 
   2.3.4  นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ  คร ู   ผู้ช่วย 
   2.3.5  นางสาวเลิศวรรธน์  โคตจันทา คร ู   ผู้ช่วย 
   2.3.6  นายเพชรสวัสด์ิ  สร้อยดอกจิก คร ู   ผู้ช่วย 
   2.3.7  นางสาวจิรฐา  จำลองตะคุ  คร ู   ผู้ช่วย 
   2.3.8 นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง  คร ู   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดทำข้อมูล เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานท่ีได้รับเพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน
 สถานศึกษา( SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 
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3. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   3.1 นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา  คร ู   หัวหน้า 
   3.2 นางชมษร  หันชัยโชติ   คร ู   ผู้ช่วย 
   3.3 นางสาวธมนพัชร์  ชูเดช  คร ู   ผู้ช่วย 
 หน้าที่ รวบรวมเอกสารการประเมินในแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังจัดทำเป็นรูปเล่ม  
  
  ขอให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามคำส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทาง โรงเรียน 
หากพบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้รีบรายงานให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาทราบทันที เพื่อหาวิธีป้องกันแก้ไขต่อไป 
   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                 ส่ัง  ณ  วันท่ี    21    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

                      
 
                 (นายไพทูลย์ จักรแก้ว) 
               ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนพระทองคำวิทยา 
ท่ี        /2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษา 

เพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ได้กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก และมาตรฐาน 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ดังนั้น เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงแต่งตั ้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้  
  
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

1.1 นายไพทูลย์  จักรแก้ว        ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
1.2 นายสุริยา  ศรีทุมมา    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ         รองประธานกรรมการ 
1.3 นายบุญเหริม  พรมมาวัน    รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ    รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสุทัศน์  ไชยปัดชา    หัวหน้าฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
1.5 นางจินตนา  รวมภักดี    หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
1.6 นางภาวนีย์  เดชครุธ    หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน               กรรมการ 
1.7 นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและบริการ      กรรมการ 
1.8 นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา    หัวหน้างานประกันฯ              กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้คำแนะนำ  ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระหว่างการจัดทำงานประเมินคุณภาพภายใน

         สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 
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2. คณะกรรมการตดตามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 

  2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
2.1.1 นายสุทัศน์  ไชยปัดชา   ครู   ประธานกรรมการ 
2.1.2 นางกาญจนา  ธรรมวิฐาน  ครู     รองประธานกรรมการ 
2.1.3 นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง  ครู     กรรมการ 
2.1.4 นางปรางทิพย์  เวียนขุนทด  ครู     กรรมการ 
2.1.5  นายไกรพล  วอนอก   ครู     กรรมการ 
2.1.6 นายประพันธ์  บุตรจำรวญ  ครู   กรรมการ 
2.1.7  นางนิภาพร  อันตาละโลก  ครู   กรรมการ 
2.1.8  นางสมพิศ บัตรจัตุรัส  ครู   กรรมการ 
2.1.9  นายสุเมธี เกษร   ครู   กรรมการ 
2.1.10  นางสาวธีรนันท์  เทดี            ครู    กรรมการ 
2.1.11 นางสาวชมษร  หันชัยโชติ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 
2.2.1  นายทินกร  รวมภักดี   ครู   ประธานกรรมการ 
2.2.2  นางพัชรีย์  ตะเคียนเกล้ียง  ครู   กรรมการ 
2.2.3  นางสาวภุมรินทร์  ชมสันเทียะ  ครู   กรรมการ 
2.2.4  นางสาวเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน  ครู   กรรมการ 
2.2.5  นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์  ครู   กรรมการ 
2.2.6  นายเลิศวรรธน์  โคตรจันทา  ครู   กรรมการ 
2.2.7  นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน ์  ครู   กรรมการ 
2.2.8 นางสาวจิรฐา  จำลองตะคุ  ครู   กรรมการ 
2.2.9  นายกฤษดา  ชาญวิจิตร  ครู   กรรมการ 
2.2.10 นายสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ประกอบด้วย 
2.3.1 นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง  ครู     ประธานกรรมการ 
2.3.2  นางสาวจิรฐา    จำลองตะคุ  ครู     กรรมการ 
2.3.3  นายเพชรสวัสด์ิ  สร้อยดอกจิก  ครู     กรรมการ 
2.3.4  นายธีรศักดิ์   อาจผักปลัง  ครู     กรรมการ 
2.3.5  นางสาวปาณิสรา  เณรทอง   ครู     กรรมการ 
2.3.6  นายนิคม  ทาณรงค์          ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
2.3.7  นางวาสนา  มีสันเทียะ          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ   กรรมการ 
2.3.8  นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ  ครู     กรรมการ 
2.3.9  นางสาวธมนพัชร์  ชูเดช  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  จัดทำข้อมูล เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานท่ีได้รับเพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษา( SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 
  3. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

3.1  นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา   ครู   ประธานกรรมการ 
3.2  นางสาวธมนพัชร์   ชูเดช   ครู   กรรมการ 
3.3  นางสาวชมษร  หันชัยโชติ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ รวบรวมเอกสารการประเมินในแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังจัดทำเป็นรูปเล่ม 
 ให้บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจ อุตสาหะ วิริยะ เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทาง โรงเรียน หากพบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้รีบรายงานให้คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ทราบทันที เพื่อหาวิธีป้องกันแก้ไขต่อไป  

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      ส่ัง ณ วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
             (นายไพทูลย์  จักรแก้ว) 
       ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนพระทองคำวิทยา 
เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
********************** 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก อีกทั้งกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษา
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศกึษา 
พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการ
ตามแผนท่ีกำหนดไว้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนโรงเรียน
พระทองคำวิทยา จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2563 ไว้ ดังต่อไปนี้ 
  

     มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

  ทั้งนี้  มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม 2564 โดยมีมติเห็นชอบให้
สถานศึกษาใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   10   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564   
 
       

 (นายไพทูลย์  จักรแก้ว) 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา 
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ตารางวิเคราะห์ค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนพระทองคำวิทยา 3 ปีย้อนหลัง (2562-2564) 

 

มาตรฐานที่  
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
สรุปผลการ
ประเมิน 

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ดี ดี ดี ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ดี ดี ดี 

1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

2. ด้านกระบวนการ บริหารและการ
จัดการ 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

3. กระบวนการจัดการ เรียนการสอนท่ี
เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
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ตารางวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปีย้อนหลัง (2562-2564) 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยรายวิชา 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
1. ภาษาไทย 55.31 54.99 49.76 
2. คณิตศาสตร์ 20.04 26.05 34.03 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28.11 40.16 44.32 
4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 42.75 36.14 44.25 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 62.30 70.12        59.48 
6. ศิลปะ 78.84 79.46 61.51 
7. การงานอาชีพ 47.82 69.08 50.41 
8. ภาษาต่างประเทศ 32.31 39.40 38.25 
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ตาราง : สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขียน ย้อนหลัง 3 ปี 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา   อำเภอพระทองคำ   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

               

2562 2563 2564 

จำนวนนักเรียน ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวนนักเรียน ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวนนักเรียน ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

550 365 125 60 0 567 428 135 4 0 610 481 110 19 0 

เฉล่ีย 66.36 22.72 
10.0

9 
0.00 เฉล่ีย 75.08 23.80 0.70 0.00 เฉล่ีย 78.85 18.03 3.11 0.00 
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- งานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
- งานธุรการและสารบรรณ  
- งานบุคลากรและสวสัดิการ 
- งานพัสดุ 
- งานการเงินและการบัญช ี
- งานแผนงานและนโยบาย 
- งานสารสนเทศ 
- งานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา 
 

-  งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
-  งานนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
-  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  งานทะเบียนนักเรียน  
-  งานวัดและประเมินผล  
-  งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน  
-  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ   
   การศึกษา 
-  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  งานห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 
-  งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
-  งานโรงเรียนพอเพียง 
-  งานแนะแนว 
-  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

-  งานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  
-  งานส่งเสริมแก้ไขความประพฤติกรรมนักเรียน 
-  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
-  งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   
-  งานส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะกรรมการนักเรียน 
-  งานรักษาความปลอดภัย  จราจร  ยานพาหนะนักเรียน 
-  งานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา  
-  งานเครือข่ายผู้ปกครอง กรรมการหมู่บา้น 
-  งานประกันชีวิต และอุบัติเหตุนักเรียน 
-  งานดูแลรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยทั่วไป    
   ของนักเรียน 
-  งานกิจกรรมวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรม 
 
-  งานกิจกรรมวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรม 

-  งานสำนักงานฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ 
-  งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม  
-  งานพนักงานจ้างทั่วไป 
-  งานสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ 
-  งานประชาสัมพันธ ์
-  งานโสตทัศนศึกษา 
-  งานอนามัย 
-  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
-  งานยานพาหนะ  
-  งานโภชนาการ 
-  งานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
-  งานออมทรัพย์นักเรียน 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป หัวหน้าฝา่ยบริหารวิชาการ หัวหน้าฝา่ยบริหารกิจการนักเรียน หัวหน้าฝา่ยบริหารส่งเสริมและบริการ 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระทองคำวทิยา  ประจำปีการศึกษา  2564 
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     ภาพถ่าย วิธีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานธนาคารขยะ 
 

  

 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานการปลูกกล้วย 
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  กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานการปลูกมะนาว 
 

 
 

 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานการเพาะเห็ด 
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 กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานการเล้ียงปลาดุก 
 

   
 
  กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานธนาคารโรงเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานการผลิตปุ๋ยหมัก 
 

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานการปลูกผักสวนครัว 
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 กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานการเล้ียงไก่ไข ่
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานการปลูกพืชสมุนไพร 
 

 
 

 
 

 
 
 กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานการเล้ียงกบ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ : ฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
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ภาพถ่าย การประเมินและร่องรอย แหล่งข้อมูลทั้ง 3 มาตรฐาน 
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ภาพกิจกรรม 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ อาทิ ได้รับรางวัล     
  เหรียญเงิน การแข่งขัน WRG Online Edition 2021 ประเภท ONE Minute Games รายการ Line  

Tracing รุ่น Junior  รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและ 
นักเรียนรับเกียรติบัตรจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564  นักเรียน 
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน spelling bee และ crossword และรับเกียรติบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษา 
ช้ันเอก เป็นต้น 
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1.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 

            ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระเรียนรู้ 
นักเรียน จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน(คน) 

รวม 
ผลการเรียน ค่าสถิติ 

ที่เรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส X SD 

ภาษาไทย 1,326 377 116 170 130 155 112 172 45 1,277 49 0 2.66 1.19 

ร้อยละ   29.52 9.08 13.31 10.18 12.14 8.77 13.47 3.52   3.70 0.00     

คณิตศาสตร ์ 1,522 245 105 155 142 149 121 210 169 1,296 226 0 2.20 1.33 

ร้อยละ   18.90 8.10 11.96 10.96 11.50 9.34 16.20 13.04   14.85 0.00     

วิทยาศาสตร์ฯ 3,251 681 302 483 422 376 219 186 278 2,947 304 0 2.56 1.23 

ร้อยละ   23.11 10.25 16.39 14.32 12.76 7.43 6.31 9.43   9.35 0.00     

สังคมศึกษาฯ 3,535 755 327 383 308 433 271 439 215 3,131 404 0 2.49 1.25 

ร้อยละ   24.11 10.44 12.23 9.837 13.83 8.655 14.02 6.87   11.43 0.00     

สุขศึกษาฯ 2,707 935 249 285 192 136 130 303 129 2,359 348 0 2.85 1.28 

ร้อยละ   39.64 10.56 12.08 8.14 5.77 5.51 12.84 5.47   12.86 0.00     

ศิลปะ 1,453 639 132 102 96 81 82 132 46 1,310 143 0 3.04 1.22 

ร้อยละ   48.78 10.08 7.79 7.33 6.18 6.26 10.08 3.51   9.84 0.00     

การงานอาชีพ 1,449 356 130 217 99 112 80 155 86 1,235 214 0 2.65 1.27 

ร้อยละ   28.83 10.53 17.57 8.016 9.07 6.48 12.55 6.96   14.77 0.00     

ภาษาต่างประเทศ 1,921 375 167 178 168 158 133 273 298 1,750 171 0 2.19 1.43 

ร้อยละ   21.43 9.543 10.17 9.6 9.029 7.6 15.6 17.03   8.90 0.00     

รวมทั้งหมด 17,164 4,363 1,528 1,973 1,557 1,600 1,148 1,870 1,266 15,305 1859 0 2.57 1.30 

ร้อยละ (%) 28.51 9.98 12.89 10.17 10.45 7.50 12.22 8.27   10.83 0.00    
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1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การสร้างสรรค์
ช้ินงานของชมรมหุ่นยนต์และการให้สัมภาษณ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงกบั 

วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
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1.4  ผู้เรียนมีสามารถสร้างนวัตกรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  อาทิ การออกแบบหุ่นยนต์ 

            กรอบรูปจากวัสดุเหลือใช้ ภาพวาดของฉัน  powerpoint เสนอรายงาน โครงงานบูรณาการ  
และโครงงานภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 
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   1.5  ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน 
         การเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม อาทิ  นักเรียนใช้เทคโนโลยี 
         ในการนำเสนอช้ินงาน การสร้างหุ่นยนต์ การอ่านทำนองเสนาะ การเป็นพิธีกร  การร้องเพลง และ 
         สร้างภาพในใจฉัน 
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1.6  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการทำงาน
หรืองานอาชีพ โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสอบผ่านและได้สิทธิ์ศึกษาต่อในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  คณะสาธารสุขศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 
ผู้ช่วยพยาบาล สาขาการโรงแรม (ทวิภาคี)  เป็นต้น 
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2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด อาทิ  นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ 
ในวันวิสาขบูชา รู้เคารพและแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อ 
แห่งชาติ  นักเรียนแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครู ในวันไหว้ครู นักเรียนใฝ่รู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสร้างงานใหม่ๆ 
เช่น หุ่นยนต์  การบริจาคโลหิตมีความหวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่ และแบ่งปัน  และรู้รักความเป็น 
ประชาธิปไตยในกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เป็นต้น 
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2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาไทย อาทิ กิจกรรมวันมาฆบูชา  กิจกรรมวันก่อตัง้โรงเรียนพระทองคำวิทยา กิจกรรมวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  
และวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา 2564 และกิจกรรมปุ๋ยหมัก- 
พระราชทาน เป็นต้น 
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2.3  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อาทิ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
      กิจกรรมแสดงความสามารถในวันคริสต์มาส   กิจกรรมดนตรีสากล กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมห้องสมุด  

และกิจกรรมทำขนมไทย เป็นต้น 
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2.4   ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีสถานศึกษากำหนด อาทิ นักเรียนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด 

เรียนรู้ตามโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  เดินรณรงค์ต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติด
โลกการร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยท่ีอำเภอพระทองคำ รักษ์ประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งสภา
นักเรียนร่วมด้วยช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และโครงการ 5 ส ใช้เวลาว่าง
ด้วยการเล่นดนตรีและกีฬา 
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ภาพกิจกรรม 
  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษากำหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ ใหส้อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน นโยบายของ

รัฐบาล และแผนการศึกษาแห่งชาติ ใหเ้ป็นไปได้ในการปฏิบัติท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ โครงการประชุมเชิง
วิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล โครงการสถานศึกษาพอเพียง  และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
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2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ อาทิ ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการ อบจ.นครราชสีมา  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กิจกรรม
รณรงค์ออกกำลังกายด้วยสุขภาพ คีตะมวยไทยแอโรบิกและกิจกรรมแข่งขันฟุตซอลและบอลเลย์บอล
ชายหาด 
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3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนให้รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ อาทิ กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ และออนแฮนด์    การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2564   กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ในโครงการพฒันาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กิจกรรม
คริสต์มาสในโครงการพัฒนาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-นารีในโครงการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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4. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพื่อพัฒนางาน อาทิ การนิเทศงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกร
ประเมินผลงาน เพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะครู  โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครูสอบไล่ได้ธรรมศึกษาช้ันเอก  คณะครูเข้าร่วม
แข่งขันการประเมินและคัดเลือก ครูดีเด่น โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับ
รางวัลชนะเลิศ  ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และใช้เทคโนโลยีสร้างส่ือการ
เรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและ 
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5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  
     อาทิ การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  โดยคณะกรรมการจาก  
     อบจ.นครราชสีมา ท้ังห้องเรียน  ห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องพิเศษต่างๆ  โรงอาหาร  สถานท่ีแยกกักตัวใน 

โรงเรียน การตรวจ ATK ของนักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนตามโครงการ 
โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ 
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6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา อาทิ ห้องคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งสืบค้นความรู้ ห้องสมุดและ ห้องเรียนให้มีสมาร์ตทีวี
เช่ือมต่อกับโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊ก ใช้สืบค้นความรู้ท่ีหลากหลายจากอินเทอร์เน็ต นำมาเป็นส่ือการเรียนรู้ได้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานและ ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 
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ภาพกิจกรรม 
  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ อาทิ วาดภาพ  ปลูกผัก ทดลองหาคำตอบ 
หนังสือเล่มเล็ก กีตารบ์รรเลง และ กีฬาเปตอง 
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2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น  หุ่นยนต์  สืบค้นอินเทอร์เน็ต  กระทงจากใบตอง 
ทดลองไฟฟ้า ส่ิงทอผ้าถิ่น วงดนตรีสากล 
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3.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน อาทิ 
ช้ินงานแกะสลัก ลูกบอลหลักธรรม  ประดิษฐ์กรอบรูป  การนำเสนอรายงาน แผนภาพความคิด และ 
โครงงาน 
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4.  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสุข 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 



 
 

5. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ อาทิ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ฝึกประสบการณ์งานอาชีพกับศูนย์เด็กเล็ก อบต.ทัพรั้ง 
โรงเรียนสระพระขมาดไพร  เทศบาลตำบลสระพระ  โรงพยาบาลพระทองคำ สถานีตำรรจภูธรพระ
ทองคำ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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